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1.   
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CNSEG 
 
 

Proteção ampliada contra riscos e  
a favor do desenvolvimento 
MARCIO SERÔA DE ARAUJO CORIOLANO 

 
Há consenso entre lideranças empresariais, autoridades públicas e especialistas do setor de 
seguros: nossa atividade é estratégica para o desenvolvimento do País, mas sua relevância para a 
sociedade ainda não é plenamente reconhecida. Esse não é, contudo, um desafio limitado ao 
Brasil. Ser mais bem entendido pelos interlocutores está entre as preocupações centrais dos 
reguladores e seguradoras em todo o mundo, que lançam mão de múltiplas ações para ampliar a 
conscientização de sua missão de oferecer proteção e segurança, sem contar a sua contribuição 
para o crescimento econômico e o desenvolvimento das nações. 
 
Nesse sentido, a CNseg – Confederação das Seguradoras -  preparou o documento “Propostas do 
Setor Segurador Brasileiro aos Presidenciáveis – 2018”, com as suas quatro Federações associadas - 
FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap. O documento lançou evidências sobre a importância 
do seguro e encorajou seu uso nas mais variadas atividades econômicas, especialmente as 
estratégicas, como a infraestrutura e a poupança doméstica, e para um leque de riscos pessoais, 
reduzindo as vulnerabilidades da população. A iniciativa tem como objetivo principal conscientizar 
a todos sobre como o setor pode fazer a diferença na vida das pessoas, empresas e Governo, e 
para o conjunto da sociedade, ao contribuir para suportar enormes desafios que temos pela frente.  
 
Não é por outro motivo, portanto, que o seguro deve fazer parte das políticas públicas no Brasil e 
ser amplamente divulgado como solução para inúmeras incertezas econômicas, políticas e sociais 
que se avizinham ou estão à espreita neste período de empoderamento do consumidor, de 
conversão para a economia digital, em ambiente de transição econômica global, de quadro de 
polarização geopolítica e de ameaças crescentes das mudanças climáticas. 
 

A solidez do setor de seguros é confirmada por 
números e pela experiência, ao representar uma 

participação de 6,5% do PIB e acumular reservas de 
mais de R$ 1,2 trilhão, aplicadas em ativos que 

garantem os compromissos de contratos firmados até 
o presente. 
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Temos, portanto, respostas para muitos problemas estruturais do País, como os bônus e ônus 
decorrentes do fenômeno da longevidade; para mitigar os riscos das mudanças climáticas; para 
desonerar orçamentos dos governos; e para grande parte dos problemas cotidianos da população. 
 
Este documento da CNseg, portanto, ao prestar contas de suas atividades em 2018, marca o 
compromisso de nossa natureza associativa e almeja dar exemplos sobre o setor segurador e do 
que ele é capaz de fazer pelo País e pela população. Estamos aptos a apoiar pessoas, empresas, 
negócios e o País, e a suportar os riscos que são transferidos a nossas associadas. 
 
Somos hoje um setor altamente competitivo e inovador que oferece escolhas adequadas ao 
consumidor. E no radar das seguradoras multiplicam-se iniciativas para ampliar a resposta a 
escolhas e o grau de satisfação dos clientes, oferecendo-lhes informações qualificadas dos 
produtos à sua disposição, para tornar sua compra iterativa e consciente. Trata-se, afinal, de 
escolhas que perduram no tempo. 
 
Não dependemos, contudo, só de nosso esforço para ampliar a penetração da seguridade na vida 
nacional e, em consequência, incluir mais pessoas, empresas e negócios sob o guarda-chuva do 
seguro. Serão decisivas medidas do Executivo e do Legislativo para destravar projetos de interesse 
geral, ações no âmbito microeconômico, um modelo regulatório progressista, em prol do fomento 
da atividade, sem descuido das atribuições de supervisão e fiscalização pelos órgãos que cuidam 
da vigilância do setor. Aliás, é preciso coibir o exercício ilegal da atividade, uma prática recorrente 
em diversas modalidades de seguros, porque o consumidor pode ser lesado, e a reputação do 
mercado formal, seriamente atingida. 
 
É preciso materializar a blindagem das reservas técnicas, um antigo pleito do setor, para que os 
recursos que garantem as obrigações com os segurados sejam priorizados. No caso da 
longevidade, além dos produtos de previdência privada que podem ser incorporados ao atual 
modelo de previdência pública, precisamos ter saída adequada para financiar as despesas comuns 
do envelhecimento, como o custeio da saúde. 
 
O aperfeiçoamento das regras de investimento, o novo teto de aceitação de riscos do Garantia 
para Grandes Obras, a Análise de Impacto Regulatório (AIR) pela ANS e pela Susep são outras 
medidas relevantes para o avanço do mercado nos próximos anos. Novos produtos e canais de 
distribuição os mais variados são outros trunfos para alcançar novos consumidores. 
 
O cenário macroeconômico deve ser lembrado nesta mensagem. A aprovação de reformas 
estruturais, o aumento do ritmo da economia, a recuperação da taxa de emprego, a ancoragem 
dos juros básicos no piso adequado, a inflação baixa, o destravamento de investimentos 
produtivos e a redução do ambiente de incertezas são fatores que impactarão o nível de confiança 
de pessoas e empresas, levando a economia a outro patamar de expansão. 
 
A avaliação desse cenário é explorada em análise econômica, logo em seguida, por Luiz Roberto 
de Azevedo Cunha, professor da PUC/RJ. 
 
Esses fatores selarão também o desempenho das inúmeras modalidades de seguros, ajudando a 
consolidar a visão de um setor com resultados diferenciados entre seus segmentos, alguns dos 
quais já alcançaram, em 2018, crescimento de dois dígitos. Ultrapassar o patamar de um país de 
rendas médias é também um desafio que poderá levar a proteção securitária a patamares 
superiores, considerando que, hoje, pessoas e famílias não dispõem de renda suficiente para 
transferir todos os seus riscos e precisam fazer escolhas.  
 
Ao longo desta publicação, nossos leitores poderão conferir o comportamento dos seguros de 
Danos e Responsabilidade; de Vida e Previdência; de Saúde Suplementar; e de Capitalização, 
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constatando como a diversidade de produtos contribui para tornar nosso setor resiliente aos ciclos 
econômicos. De qualquer forma, a aceleração do crescimento econômico é um passo vital para recuperar 
salários, rendas, sonhos, dignidade e cuidados. E, em consequência, a amplitude dos seguros. 
 
Boa leitura!  
 

 

 

2. 
ARTIGO DE CONJUNTURA 
 

Desafio do crescimento sustentado no brasil  
e no setor de seguros 
 
PROF. LUIZ ROBERTO CUNHA  

 
O Plano Real, em 1994, ao enfrentar o processo de hiperinflação no Brasil, criou as condições 
necessárias, mas não suficientes, para o crescimento sustentado. Isso porque, não tendo mais a 
inflação como fator de redução do valor real das despesas públicas, em especial salários, 
aposentadorias e pensões, o Brasil trocou a dívida externa pela dívida interna como fator de risco 
macroeconômico. No período da hiperinflação, durante mais de 30 anos, a indexação dos tributos 
e a perda real nas rendas não indexadas garantiam o ajuste fiscal, embora concentrassem 
fortemente a renda, e, junto com a sucessão de planos de estabilização fracassados, impediam o 
crescimento sustentado. 
 
Embora a redução da inflação gerasse as condições necessárias para o crescimento sustentado, um 
aumento significativo das despesas públicas, tendo como um dos principais componentes o déficit 
previdenciário – mesmo com algumas tentativas parciais de reforma -, somente não causou um 
maior desajuste fiscal porque tivemos um aumento contínuo da carga tributária em relação ao PIB 
(de cerca de 26% em 1994 para acima de 32% nos últimos anos). De qualquer forma, com uma 
política monetária restritiva, que se contrapunha à política fiscal expansionista, a dívida interna 
crescia, e assim não eram criadas as condições suficientes para o crescimento sustentado, mesmo 
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com a significativa melhora na distribuição de renda nesse período e os avanços no arcabouço da 
política econômica, especialmente a implementação em 1999 do “tripé” macroeconômico: metas 
de inflação, câmbio flutuante e geração de superávits primários. 
 
Após alguns anos de crescimento, baseado na expansão de crédito e do consumo - mas não do 
investimento - sem que o governo enfrentasse o desafio das reformas estruturais e com a 
sociedade resistindo a novos aumentos da carga tributária, o esgotamento do modelo de 
crescimento e uma sucessão de erros na política econômica, além de condições externas menos 
favoráveis, levaram o Brasil, entre 2014 e 2016, à sua pior recessão. Assim, a partir de 2014, temos 
um crescimento acentuado da dívida bruta em relação ao PIB (de 60% em 2013 para 75% em 
2017), aumentando os riscos de insolvência e gerando um ciclo vicioso de juros reais elevados, que 
afetaram ainda mais as contas fiscais, acrescentando ao déficit primário crescente as despesas com 
juros, levando o déficit nominal a 7,8% do PIB em 2017.  
 
O setor de seguros apresentou ao longo desse período (2017/2014) crescimento de 31,8%, em 
parte por ter ainda um coeficiente de penetração relativamente baixo, em termos internacionais, 
mas também uma forte resiliência nos anos recentes de crise. Essa evolução se deve, em grande 
parte, ao desenvolvimento de novos produtos, à modernização das empresas na busca de novas 
tecnologias e ao aumento da produtividade. A contribuição do setor em termos de geração de 
emprego formal (crescimento em 2016/2010 de 26,6%, contra 5,0% do total da economia) e de 
geração de tributos (R$ 34,3 bilhões em 2017) é significativa.  
 
Mas, assim como para o Brasil, o fundamental para um setor que tem grande importância para a 
vida social e para a economia, ao atenuar os efeitos financeiros de eventos imprevistos, não é um 
crescimento por alguns anos, uma espécie de voo de galinha, mas sim um crescimento sustentado, 
que depende da evolução da economia brasileira. 
 
Em palestra recente, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, lembrou que o “mercado de 
seguros só conseguirá elevar o patamar dos 6,5% do PIB se o País retomar o ciclo próspero de 
RENDA (seguros de Pessoas), PRODUTO (seguros de Patrimônio) e EMPREGO (seguro de Saúde)”.  
E isso só será possível se o Brasil tiver um crescimento sustentável.  
 
As perspectivas econômicas para os próximos anos são bastante positivas; o novo governo tem 
uma ampla agenda de reformas, em especial a da Previdência, que deverá ser priorizada e, espera-
se, aprovada pelo Congresso ainda em 2019. A reforma da Previdência é o elemento fundamental 
para o ajuste das contas públicas, pois não só impacta o nível federal, tanto no sistema público de 
civis e militares como no sistema do INSS, mas também porque é um elemento fundamental para 
permitir uma reversão da crise financeira dos entes subnacionais. Estados e Municípios também 
têm, em seus sistemas de previdência, a principal causa de seu déficit primário e de seu elevado 
endividamento. Esta nova Previdência - que deverá ter um pilar de capitalização - abre espaço para 
o crescimento dos produtos de acumulação, das entidades de previdência complementar, como 
ocorreu em países que adotam esse modelo previdenciário.  
 
A principal consequência da aprovação de uma reforma da Previdência e de um programa amplo 
de privatizações e concessões será reverter nos próximos anos o elevado déficit primário que 
temos desde 2014. Superávits primários e a redução da taxa básica de juros permitirão a 
sustentabilidade da dívida interna. É importante assinalar que a trajetória de crescimento 
insustentável da dívida interna gera um ciclo vicioso sobre a atividade produtiva, sendo o principal 
fator de pressão sobre a taxa básica de juros. Com a redução da dívida interna e maior confiança 
na economia brasileira, a taxa básica de juros poderá permanecer num nível real compatível com 
outras economias no mundo. Ou seja, depois da criação das condições necessárias para o 
crescimento sustentado, a partir do Plano Real, a agenda econômica do governo Bolsonaro, 
principalmente a reforma da Previdência, permitirá que tenhamos também as condições suficientes 
para o crescimento sustentado. 
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A agenda econômica do Governo também pretende dar continuidade a uma série de reformas 
microeconômicas, com o objetivo de aumentar nossa produtividade, tanto do setor público quanto 
do setor privado, outro fator fundamental para o crescimento sustentado. Uma maior 
racionalidade na carga tributária, por meio de diversas medidas que vêm sendo discutidas no 
âmbito das propostas de reforma tributária, e medidas para redução da burocracia serão 
fundamentais para garantir, junto com o ajuste fiscal, o crescimento sustentado. Aliás, no que se 
refere à redução da burocracia, a intenção do governo, como expresso pelo presidente Bolsonaro 
na reunião anual do World Economic Forum em Davos, é fazer com que o Brasil ganhe 
significativas posições no ranking “Doing Business” do Banco Mundial, importante indicador para 
atração de investidores externos. 
 
A agenda econômica, junto com a agenda de segurança, que também impacta a recuperação dos 
entessubnacionais, é de suma importância para o setor de seguros, considerando o enorme risco 
para as seguradoras que atuam em diversos ramos dos seguros sobre patrimônio. 
 
Nesse cenário positivo, que esperamos vá se concretizar ao longo dos próximos anos, entre as 
várias importantes contribuições do setor de seguros, devemos destacar a contribuição para a 
formação de poupança de longo prazo. E, para tanto, vale ressaltar o papel do Grupo de Trabalho 
sobre Mercado de Capitais e Poupança de Longo Prazo (GTMK) do Ministério da Fazenda, do qual 
a CNseg participa. Esse comitê tem a função de propor ações estratégicas para o desenvolvimento 
e o crescimento econômico do País, através do estudo de medidas que estimulem o crescimento 
da poupança de longo prazo, da intermediação financeira, da eficiência do investimento privado e 
da redução do custo do capital no Brasil. O grupo analisa, discute e propõe aperfeiçoamentos na 
regulamentação e na fiscalização dos mercados de capitais, de seguros, de resseguros e de 
previdência complementar aberta e fechada. 
 
 

 

Professor do Departamento de Economia, decano do Centro de Ciências Sociais e diretor do Instituto de Gestão de 
Riscos Financeiros e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Foi vice-reitor para 

Assuntos Administrativos e Financeiros da PUC- Rio, assessor do Ministério da Fazenda, subsecretário de Planejamento e 
Controle e subsecretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Graduado em Ciências Econômicas pela PUC-Rio e 

mestrado em Economia pela Vanderbilt University, nos Estados Unidos. 

*** 
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3. 
 

GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 

A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização (CNseg) é uma associação civil, com atuação em todo o território 
nacional, que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos 
de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. 

 
É missão da CNseg promover o desenvolvimento do mercado de Seguros Gerais, de Previdência 
Privada e Vida, de Saúde Suplementar e de Capitalização, visando ao atendimento das 
necessidades dos cidadãos brasileiros, através do apoio e do fortalecimento de suas associadas, 
representando-as perante a sociedade e o Poder Público. 
 
A CNseg é constituída por uma Assembleia Geral, um Conselho Diretor, um Conselho Fiscal, um 
Conselho Superior e um Conselho de Conduta de Mercado. Enquanto os três primeiros são órgãos 
dirigentes da CNseg, o Conselho Superior e o Conselho de Conduta de Mercado são órgãos 
consultivos da entidade. 
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A Assembleia Geral é o órgão dirigente máximo da estrutura hierárquica da CNseg, sendo 
composto pelos presidentes das quatro Federações associadas e presidida pelo presidente da 
Confederação, ao passo que o Conselho Diretor responde pela direção geral e pela administração 
da CNseg, respeitadas as diretrizes fixadas pela Assembleia Geral, sendo composto por até 28 
membros. 
 
Conselho Diretor - Presidente 

Marcio Serôa de Araujo Coriolano Bradesco Saúde S/A 

Conselho Diretor - 1º Vice-Presidente 

Jayme Brasil Garfinkel Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais  

Conselho Diretor - Vice-Presidentes 

Mário José Gonzaga Petrelli Icatu Seguros S/A 

Gabriel Portella Fagundes Filho SulAmérica Companhia Nacional de Seguros 

Osvaldo do Nascimento Itaú Vida e Previdência S/A 

Conselho Diretor - Vice-Presidentes Natos 

João Francisco Silveira Borges da Costa Federação Nacional de Seguros Gerais 

Solange Beatriz Palheiro Mendes Federação Nacional de Saúde Suplementar 

Edson Luís Franco Federação Nacional de Previdência Privada e Vida 

Marcos Renato Coltri (a partir de 28/06/2018) 
Marco Antônio da Silva Barros (de 09/02/2016 à 27/06/2018) 

Federação Nacional de Capitalização 

Conselho Diretor - Diretores 

Antonio Eduardo Marquez de Figueiredo Trindade Chubb Seguros Brasil S/A 

Antonio Mauricio Maurano (a partir de 22/11/2018) 
José Maurício Pereira Coelho (de 03/02/2017 à 19/07/2018) 

Brasilprev Seguros e Previdência S/A 

Carlos André Guerra Barreiros (a partir de 22/11/2018) 
Marcelo Mancini Peixoto (de 20/03/2017 à 1º/10/2018) 

Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A 

Eduard Folch Rue (a partir de 19/07/2018) 
Ivan Jose de La Sota Duñabeitia (de 27/03/2017 à 25/06/2018) 

Allianz Seguros S/A 

Fernanda Camargo Cortese (a partir de 19/07/2018) 
Philippe Marcel Jouvelot (de 01/03/2018 à 18/05/2018) 

Axa Seguros S/A 

Francisco Alves de Souza  COMPREV Vida e Previdência S/A 

Gabriela Susana Ortiz de Rozas Caixa Seguradora S/A 

João Alceu Amoroso Lima (a partir de 19/07/2018) 
Irlau Machado Filho (de 09/02/2016 à 06/06/2018) 

Notre Dame Intermédica Saúde S/A 

Jorge Hilário Gouvêa Vieira SulAmérica Companhia Nacional de Seguros 

Leonardo Deeke Boguszewski (a partir de 22/11/2018) 
Alexandre Malucelli (de 09/02/2016 à 10/11/2018) 

Junto Seguros S/A 

Luis Fernando Butori Reis Santos (a partir de 26/04/2018) 
Leon Gottlieb (de 13/12/2017 à 02/04/2018) 

Itaú Seguros S/A 

Marcelo Augusto Dutra Labuto Brasilprev Seguros e Previdência 

Miguel Gómez Bermúdez (a partir de 21/02/2019) 
Wilson Toneto (de 09/02/2016 à 12/12/2018) 

Mapfre Previdência S/A 

Nilton Molina Mongeral AEGON Seguros e Previdência S/A 

Pedro Cláudio de Medeiros Bocayuva Bulcão Sinaf Previdencial Cia. de Seguros 

Pedro Pereira de Freitas American Life Companhia de Seguros S/A 

Vinicius José de Almeida Albernaz (a partir de 26/04/2018) 
Octavio de Lazari Junior (de 22/06/2017 à 16/04/2018) 

Bradesco Seguros S/A 

Conselho Diretor - Diretor Nato 

Luiz Tavares Pereira Filho 
Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados, 
de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta 
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O Conselho Fiscal é órgão de fiscalização da gestão financeira e contábil da CNseg composto por 
três membros efetivos e até três suplentes, eleitos pela Assembleia Geral.  
 
 

Conselho Fiscal - Membros Efetivos 

Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa Bradesco Seguros S/A 

Laênio Pereira dos Santos SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A 

Lúcio Antonio Marques (a partir de dez/2016) Sabemi Seguradora S/A	
	

Os órgãos consultivos da CNseg são o Conselho Superior e o Conselho de Conduta de Mercado. 
Enquanto o primeiro é órgão estratégico, composto por até 35 membros, integrantes ou não dos 
segmentos representados, indicados pelo Conselho Diretor para assessorar na consecução dos 
objetivos e prerrogativas da CNseg, o Conselho de Conduta de Mercado, composto por 11 
membros, zela pela correta interpretação e aplicação das normas do Código de Ética do Mercado 
de Seguros, Previdência Complementar, Saúde Suplementar e Capitalização. 
 
A adesão pelas companhias ao Código de Ética se dá de forma voluntária.  Em dezembro de 2018, 
havia 111 companhias aderentes.  
 
 

Conselho de Ética - Presidente 

Osvaldo do Nascimento Itaú Vida e Previdência S/A 

Conselho de Ética - Conselheiros 

Carlos Infante Santos de Castro (até 26/12/2018) SulAmérica Capitalização S/A 

Carlos André Guerra Barreiros Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A 

Celso Luiz Dobarrio de Paiva Alfa Seguradora S/A 

José Américo Peón de Sá CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédito S/A 

Luiz Tavares Pereira Filho FENASEG 

Nilton Molina  Mongeral AEGON Seguros e Previdência S/A 

Pedro Cláudio de Medeiros B. Bulcão Sinaf Previdencial Cia. de Seguros 

Pedro Purm Junior (até 31/12/2018) Argos Seguros Brasil S/A 

Conselho de Ética – Notório Saber e Experiência 

Julio Bierrenbach Notório Saber e Experiência 

Paulo Miguel Marracini Notório Saber e Experiência	
 
 
No âmbito interno, a CNseg conta ainda com o suporte de três Comitês que auxiliam as atividades 
da entidade, permitindo maior integração entre os executivos da Confederação. 
 

Comitê de Gestão: composto pelo presidente da CNseg, Marcio Serôa de Araujo 
Coriolano, pela diretora de Eventos, Solange Beatriz Palheiro Mendes, pelo diretor técnico, 
Alexandre Leal, pelo diretor de Administração, Finanças e Controle, Paulo Annes, pela 
diretora de Relações Institucionais, Miriam Mara Miranda, e pelo consultor jurídico, Luiz 
Tavares Pereira Filho. O Comitê de Gestão é unidade de deliberação coletiva e tem por finalidade 
conferir eficiência e agilidade às decisões de governança corporativa da Confederação. 

 

Comitê Operacional: constituído pelo presidente, pelos diretores e superintendentes da 
CNseg, tem como objetivo promover a coordenação entre as áreas para que, juntas, 
produzam o melhor resultado. Os diretores executivos das Federações associadas são 
convidados a participar, conforme interesse nos assuntos. 
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Comitê de Negócios: integrado pelo presidente da CNseg, pelo presidente da CNsegPar e 
pelo superintendente executivo de Negócios, o Comitê, criado em 2018, tem como objetivo 
coordenar e acompanhar os projetos desenvolvidos pela Superintendência Executiva de 
Negócios e pelo programa de inovação MAR (Marco Antônio Rossi).  

 
Além dos referidos Comitês estratégicos, a CNseg conta também com o Comitê de Estudos do 
Mercado (CEM) e o Comitê de Educação em Seguros. O CEM é integrado por representantes da 
Confederação, das quatro Federações associadas, da Escola Nacional de Seguros e da PUC-Rio, 
coordenado tecnicamente pela Superintendência de Estudos e Projetos da Confederação e tem 
como objetivo debater o cenário econômico e político brasileiro e seus eventuais impactos no 
ambiente de negócios do setor de seguros, bem como propor a realização de estudos e análises 
que auxiliem no alcance dos objetivos estratégicos da Confederação, ao disponibilizar estatísticas e 
informações às empresas associadas e ao público em geral. 
 
O Comitê de Educação em Seguros é o fórum responsável pela definição e pelo 
acompanhamento das diretrizes estratégicas do Programa de Educação em Seguros da CNseg, em 
alinhamento à ênfase correlata da Agenda Estratégica da Confederação. O objetivo do Programa 
de Educação em Seguros é incrementar o conhecimento e melhorar a percepção da população 
brasileira sobre os produtos e serviços do setor segurador e sensibilizá-la sobre a sua importância 
na vida pessoal, familiar e coletiva, ampliando, com isso, as condições para que os cidadãos façam 
escolhas conscientes e bem informadas. O Comitê é composto por representantes da CNseg, das 
quatro Federações associadas e da Escola Nacional de Seguros - ENS e tem interface com outros 
fóruns, entidades e iniciativas das quais a CNseg faz parte, como a Estratégia Nacional de Educação 
Financeira - ENEF e o Protocolo de Intenções firmado com a Susep, a ENS e a Fenacor, entre outros. 
 
Em 2018, a estrutura organizacional da Confederação sofreu modificações estruturais decorrentes 
da extinção da Diretoria-Geral Executiva (DGEX). Para a adequada redistribuição do sistema de 
governança e profissionalização da gestão, foram criadas a Diretoria Técnica e a Diretoria de 
Administração, Finanças e Controle, ambas vinculadas à Presidência. Também foi criada a 
Superintendência Executiva de Comunicação e Imprensa, que igualmente ficou subordinada à 
Presidência.  
 

 
 
 
(*) PRESI, DIRETORES e CONJUR 
(**) PRESI, DIRETORES e SUPERINTENDENTES 
(***) PRESI, CNsegPAR e Super Executiva de Negócios                   Atualizado em 21/08/2018 
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Em 2018, o estatuto da CNseg sofreu alterações, com vistas a incorporar  melhores práticas de 
governança corporativa e aperfeiçoar a organização interna da entidade, tais como: separação do 
Conselho Diretor das atividades executivas; introdução da função de um diretor-presidente , com 
funções executivas, não vinculado a qualquer empresa do setor; criação do Conselho de Gestão, 
órgão colegiado, com competência para supervisionar a gestão do diretor-presidente e, 
consequentemente, dos demais diretores não estatutários precipuamente no que concerne à sua 
atuação administrativa; modificação da denominação do Conselho Superior para Conselho 
Consultivo, com redução de 35 para 10 componentes, sendo formado pelos ex-presidentes de 
Federações associadas do mandato imediatamente anterior e por seis membros de notório saber, 
indicados pelo Conselho Diretor. As regras concernentes à nova governança, à composição dos 
órgãos e suas atribuições somente têm vigência a partir de 30 de abril de 2019, quando tomará 
posse o Conselho Diretor (mandato 2019/2022). Nesse mandato, o diretor-presidente da CNseg 
também acumulará a função de presidente do Conselho Diretor. 
 
 

4. 
COMISSÕES TEMÁTICAS 
 
Encontram-se em pleno funcionamento 17 Comissões Temáticas, compostas por 
aproximadamente 495 profissionais indicados pelas Federações associadas e pela própria CNseg, 
os quais voluntariamente se dispõem a trocar experiências e debater ideias em prol de um 
mercado eficiente, ágil e eficaz. Em 2018, foram realizadas 147 reuniões, a maioria em 
videoconferência com pontos na sede da CNseg, no Rio de Janeiro, e no Sindicato das 
Seguradoras, em São Paulo. 
 
Uma nova dinâmica de divulgação dos trabalhos das Comissões Temáticas foi inaugurada em 
2018. Em substituição ao tradicional Balanço das Comissões Temáticas, realizado em dezembro, o 
Conselho Diretor da CNseg abriu espaço em suas reuniões para que os presidentes das Comissões 
Temáticas e, em caso de vacância, o substituto indicado pelo respectivo fórum, apresentassem o 
trabalho realizado pela comissão, o que permitiu um contato mais próximo com os temas em 
discussão, aprimorou a comunicação e o alinhamento de estratégias. 
 
 

COMISSÃO PRESIDENTE SUPERINT.* REUNIÃO MEMBROS GT* 

Administração e Finanças Laênio Pereira dos Santos SUPAT 11 23 01 

Assuntos Fiscais 
Antônio Carlos Pedrosa (até outubro/2018) 
 

Márcio Robson Costa (desde 22/11/2018) 
SUPAT 10 32 02 

Assuntos Jurídicos Washington Luís B. da Silva SEJUR 09 36 03 

Atuarial Gustavo Genovez SUPAT 09 29 06 

Comunicação e Marketing Alexandre Nogueira da Silva SUECI 08 20 1 

Controles Internos 

Assizio Aparecido de Oliveira  
(até agosto/2018) 
 

Simone Pereira Negrão (desde 19/12/2018) 

SUPAT 09 32 05 

Digitalização Diana Neves (até outubro/2018) SUPAT 08 24 - 
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COMISSÃO PRESIDENTE SUPERINT.* REUNIÃO MEMBROS GT* 

Gestão de Risco 
Marcos Spiguel (até agosto/2018) 
Laurindo Lourenço dos Anjos  
(desde 19/12/2018) 

SUPAT 09 31 02 

Investimentos Roberto Santiago Takatsu SUPAT 07 25 01 

Inteligência de Mercado Alex Conrado Korner SUESP 11 28 03 

Ouvidoria Silas Rivelle Jr. SUPAM 06 43 05 

Processos e Tecnologia da 
Informação 

Carlos Alberto Viana Dias SUPAT 08 29 – 

Recursos Humanos Patrícia Quirico Coimbra SUPAM 10 44 06 

Relações de Consumo Rosana Techima Salsano (até agosto/2018) SUPAM 10 28 02 

Resseguro Nilton Rafael Haiter SUPAT 08 25 02 

Seguros Inclusivos Eugênio Liberatori Velasques SUPAM 05 21 – 

Sustentabilidade e Inovação Maria de Fátima Mendes de Lima SUPAM 09 25 02 

 TOTAL 147 495 42 

* SUPERINT. = Superintendência; e GT=Grupos de Trabalho 
  SUPAT = Acompanhamento Técnico, SEJUR = Jurídica; SUECI = Executiva de Comunicação e Imprensa;  
  e SUPAM = Acompanhamento de Conduta de Mercado. 

 
 

Informações detalhadas sobre os principais assuntos tratados pelas Comissões Temáticas podem 
ser encontradas no capítulo da superintendência responsável. 

 
 

5. 
REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 
Em 2018, a CNseg passou a ter assento no Comitê de Avaliação e Seleção de Conselheiros do 
Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e 
de Capitalização (CRSNSP), criado pela Portaria MF nº 351/2018, e no Conselho Firjan de 
Segurança Pública, criado pela Resolução Firjan/CIRJ nº 21/2018. Também permaneceu com 
assento nos órgãos abaixo. 
 
Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec)   
Comitê de Ouvidoria 
Titular: Pedro Henrique Pinheiro e Suplente: Luciane Degraf 

 
Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil)  
Conselho Administrativo 
Titular: Renato Campos (Escola Nacional de Seguros) e Suplente: Pedro Henrique Pinheiro 

 
Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio) 
Comitê de Seguros, Resseguros e Previdência 
Representante: Alexandre Henriques Leal Neto 
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Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem  
Conselho de Representantes 
Representante: Luiz Tavares Pereira Filho 
 

Vice-Presidência Administrativa e Financeira 
Representante: Armando Petrillo Grasso 

 
Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados (CRSNSP) 
Colegiado 
Titular: André Leal Faoro e Suplente: Valéria Schmitke 
 

Comitê de Avaliação e Seleção de Conselheiros do CRSNSP 
Titular: Miriam Mara Miranda e Suplente: Marcio Serôa de Araujo Coriolano 

 
Comitê Gestor do eSocial  
GT Confederativo eSocial 
Representantes: Maria da Conceição Pinheiro (SUPAM), Sandro da Costa Moreira (Brasilcap 
Capitalização – até maio/2018) e Ralfe Fernandes (SulAmérica Seguros S/A – a partir de 
junho/2018) 
 
Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif) 
Conselho de Representantes 
Titular: Marcio Serôa de Araujo Coriolano e Suplente: Luiz Tavares Pereira Filho 
 

Diretoria Executiva 
Representante: Miriam Mara Miranda 
 

Conselho Fiscal 
Representante: Genildo Lins de Albuquerque Neto 

 
Escola Nacional de Seguros (ENS) 
Conselho de Administração 
Representantes: Luiz Tavares Pereira Filho (vice-presidente do Conselho de Administração), Mauro 
Cesar Batista e Marcio Serôa de Araujo Coriolano 
 

Conselho Fiscal  
Titulares: Lucio Antonio Marques e Paulo Henrique Mendes Annes 
Suplentes: Alexandre Henriques Leal Neto, Elaine de Abreu Jorge e Paula Paes Henri Guitton 
 

Comitê Acadêmico e Institucional 
Representante: Osvaldo do Nascimento (Itaú Vida e Previdência S/A) e José Cechin (FenaSaúde) 
 

Comitê Patrimonial e de Gestão de Investimentos 
Representantes: Marcelo Pimentel Mello (SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A) e 
Marcelo Barroso Picanço (Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais) 
 
Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) 
Comitê de Avaliação do Selo ENEF 
Representante: Pedro Henrique Fernandes Pinheiro 
 

Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef)  
Titular: Alexandre Henriques Leal Neto e Suplente: Renato Campos (ENS) 
 

Comissão Permanente  
Titular: Pedro Henrique Fernandes Pinheiro e Suplente: Maria Elena Bidino 
 

Grupo de Apoio Pedagógico do CONEF  
Titular: Juliana Tavares Calzavara e Suplente: Alexandre Henriques Leal Neto 
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Federação Brasileira de Bancos (Febraban) 
Comissão Intrassetorial de Sustentabilidade e Meio Ambiente 
Representante: Maria Elena Bidino 

 
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan)  
Conselho Firjan de Segurança Pública 
Representante: Marcio Serôa de Araujo Coriolano 
 
Federação Interamericana de Empresas de Seguros (Fides) 
Grupo de Trabalho de Seguros Inclusivos 
Representantes: Maria Elena Bidino, Pedro Henrique Fernandes Pinheiro e  
Bernardo Graciolli Moreira Barroso 
 

Grupo de Trabalho de Solvência 
Representante: Juliana Tavares Calzavara 
 
Global Federation of Insurance Associations (GFIA) 
Grupo de Trabalho de Extreme Events 
Representante: Maria Elena Bidino 
 

Grupo de Trabalho de Financial Inclusion 
Representantes: Maria Elena Bidino e Pedro Henrique Fernandes Pinheiro 
 
Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Unep FI) 
Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) 
Titular: Maria Elena Bidino e Suplente: Pedro Henrique Fernandes Pinheiro 
 
Instituto Ação pela Paz (IAP) 
Assembleia Geral  
Representantes: Paulo Henrique Mendes Annes e Alexandre Henriques Leal Neto 
 

Conselho Deliberativo 
Representante: Maria da Gloria Faria 
 
Laboratório de Inovação Financeira da Comissão de Valores Mobiliários 
Grupo de Trabalho de Títulos de Impacto Social  
Titular: Pedro Henrique Fernandes Pinheiro 
 

Grupo de Trabalho de Títulos Verdes 
Titular: Pedro Henrique Fernandes Pinheiro e Suplente: Leandro Mendonça de Oliveira Santos 
 
Microinsurance Network 
Representantes: Maria Elena Bidino, Pedro Henrique Fernandes Pinheiro e  
Bernardo Graciolli Moreira Barroso 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Câmara Temática de Crédito, Seguro e Comercialização do Agronegócio 
Titular: Armando Petrillo Grasso e Suplente: Camila Lazzaretti Avozani (até outubro/2018) 
 

Comissão Consultiva de Agentes do Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural  
Representante: Wady José Mourão Cury (Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre) 
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6. 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016/2019 
 
 

O Planejamento Estratégico da CNseg foi elaborado pela consultoria The Boston Consulting Group 
e implementado nos últimos anos pelo Escritório de Projetos da Confederação, o qual auxilia as 
Superintendências no acompanhamento e no controle das atividades prioritárias. 
 
 

 
 
 
Em 2018, o portfólio de projetos da agenda estratégica era composto por 17 projetos distribuídos 
por seis ênfases estratégicas; 13 deles tiveram um investimento de R$ 5,34 milhões. 
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Dos 17 projetos da agenda estratégica, cinco foram suspensos e 12 estão ativos. Dos projetos 
ativos, a metade foi finalizada, e a outra metade está em execução. 
 
 

 
 
 
Os seis projetos finalizados em 2018 foram os seguintes: Análise do Impacto Regulatório, Informe 
Conjuntural do Setor de Seguros, Aperfeiçoamento da Projeção de Arrecadação do Mercado 
Segurador e As Novas Gerações Tecnológicas Geração Z e Alpha.  
 
Já os projetos em execução com término previsto para 2019 são: IFRS 17 e acompanhamento de 
temas de Capital e Solvência (sob a responsabilidade da Superintendência de Acompanhamento 
Técnico), 5ª Onda Evolução Tecnológica (Superintendência Executiva de Negócios), 
acompanhamento das ações do setor de seguros no Judiciário e Estudo sobre Câmara de 
Mediação (Superintendência Jurídica), e produção de Livretos informativos do Programa de 
Educação em Seguros (Superintendência de Acompanhamento de Conduta de Mercado). A seguir, 
destacamos o andamento, no decorrer de 2019, de alguns projetos da agenda estratégica. 
 
 
 

7. 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SEGUROS 
 
 

Lançado em julho de 2016, o Programa de Educação em Seguros visa a incrementar o 
conhecimento e melhorar a percepção da população brasileira sobre os produtos e serviços do 
setor segurador e sensibilizá-la sobre a sua importância na vida pessoal, familiar e coletiva, 
ampliando, com isso, as condições para que os cidadãos façam escolhas conscientes e bem 
informadas.  
 
O Programa contempla diversas ações, dentre as quais o fortalecimento da comunicação da CNseg 
nas redes sociais e no YouTube, a criação da Rádio CNseg, que dissemina conteúdo online, 
veiculação nas rádios JB FM, Band News e Alpha FM e a publicação de uma série de livretos de 
educação em seguros, abordando conceitos essenciais relacionados à atividade seguradora para 
desmistificar e esclarecer os fundamentos dessa atividade.  
 
O assunto permeou diversas áreas da CNseg que, juntas, atuaram para disseminar o Programa de 
Educação em Seguros. 
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Livretos de Educação em Seguros 
 
Foram lançados em 2018 sete Livretos de Educação em Seguros. Também foram produzidos mais 
dois livretos, que seguirão em 2019 em fase de revisão (Prevenção e Combate à Fraude em 
Seguros; e Inovação em Seguros – Produtos e Serviços). 
 
 

LIVRETO LANÇAMENTO 
DISTRIBUÍDOS 

(QUANT.) 
RESPONSÁVEL 

Sustentabilidade em Seguros 12/12 1.020 SUPAM 

Canais de Atendimento 26/09 600 SUPAM 

Governança, Risco e Compliance no Setor de Seguros 20/09 600 SUPAT 

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao 
Financiamento do Terrorismo 

20/09 500 SUPAT 

A Atividade Seguradora: Fundamentos, Conceito, História e 
Operação 

05/06 1.500 — 

Regulamentação do Setor de Seguros 05/06 1.130 — 

Tópicos Especiais - Retrato do Mercado de Capitalização 05/06 700 FenaCap 
 
 

 
 
As comissões temáticas da CNseg afins aos temas dos livretos contribuíram com apontamentos no 
conteúdo, bem como com a revisão do material, conforme a seguir destacado: Comissão de 
Ouvidoria (livreto Canais de Atendimento), Comissão de Sustentabilidade e Inovação (livreto 
Sustentabilidade em Seguros), Comissão de Controles Internos (livreto Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, elaborado também em parceria com o 
Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo 
-IPLD) e Comissão de Controles Internos e Comissão de Gestão de Riscos (livreto Governança, 
Risco e Compliance no Setor de Seguros). 
 
Coube à Superintendência Executiva de Comunicação e Imprensa revisar o conteúdo, supervisionar 
a produção dos livretos, montar e executar planos de comunicação eficientes para a divulgação – 
com ações online (conteúdo postado na intranet, no portal e nas plataformas sociais Facebook e 
LinkedIn) e offline (distribuição em eventos do mercado segurador).  
Ainda com o intuito de ampliar a distribuição dos livretos, foram formalizadas parcerias para 
divulgação dos Livretos de Educação em Seguros com seguradoras: Grupo Segurador Banco do 
Brasil e MAPFRE (concluído em 2018) e Bradesco Seguros (a partir de 2019). 
 
A iniciativa foi, junto com a Rádio CNseg, agraciada com o selo da Estratégia Nacional de 
Educação Financeira (ENEF), concedido pelo Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef). A 
marca reconhece projetos de educação financeira, previdenciária e securitária gratuitos e 
disponíveis para a população, de interesse público e sem finalidade de promoção comercial.  
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Comunicação 
 
Ações como o Diagnóstico de Comunicação Interna e Endomarketing, bem como a expansão da 
Rádio CNseg, fortaleceram o Programa de Educação em Seguros. Matérias sobre o setor foram 
publicadas em grandes veículos de comunicação. 
 
 

Convênio de Cooperação Acadêmica em Seguros 
 
Celebração do convênio de cooperação acadêmica entre a CNseg e o Centro Universitário IBMEC-
RJ para a oferta de disciplina eletiva sobre o seguro em 2019 a alunos dos cursos de graduação 
(direito, economia e administração) da unidade Centro do Rio de Janeiro. A iniciativa tem por 
objetivo disseminar a cultura do seguro entre estudantes e futuros profissionais de diversas áreas 
do conhecimento e contempla também a concessão de duas bolsas de estudo semestrais para 
alunos que tiverem interesse em desenvolver artigos e estudos na temática do seguro. A assinatura 
do convênio foi realizada na presença do reitor, Marcelo Ferreira Lourenço, e do presidente da 
CNseg. A ação foi coordenada pela Superintendência Jurídica da CNseg. 
 
 

Bolsas de Estudos 
 
Concessão de bolsas do MBA à distância da Escola Nacional de Seguros para três dirigentes de 
Procons. A ação foi coordenada pela Superintendência de Acompanhamento de Conduta de 
Mercado. 
 
 

Seminário de Educação em Seguros 
 
Realização do Seminário de Educação em Seguros em parceria com a Infoglobo, no dia 14 de 
junho. O evento – ocorrido na sede do jornal, no Rio de Janeiro, e transmitido em tempo real pelo 
site e pela fanpage de O Globo no Facebook - reuniu especialistas para debater “O 
Comportamento do Consumidor de Seguros e os Desafios da Inclusão” e teve como objetivo levar 
à sociedade informações de qualidade sobre o tema e ampliar a percepção da importância dos 
seguros para o desenvolvimento do País e a segurança dos brasileiros. A ação foi coordenada pela 
Superintendência Executiva de Comunicação e Imprensa da CNseg. 

 
 

8. 
ASSUNTOS EM DESTAQUE 
 
 

Presidência da República 
 
Participação da CNseg em jantar oferecido pelo então presidente da República, Michel Temer, aos 
presidentes de Confederações Patronais, no dia 20 de março, no Palácio da Alvorada, em Brasília, 
para debater “O que pode ser feito pelo Brasil até dezembro”. Também participaram do evento 
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Robson Andrade (presidente da Confederação Nacional da Indústria-CNI), o deputado Laércio 
Oliveira (vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo-
CNC), Clésio Andrade (presidente da Confederação Nacional do Transporte-CNT), Glaucio Binder 
(presidente da Confederação Nacional de Comunicação Social-CNCOM), os ministros Eliseu 
Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria Geral da Presidência da República. As 
propostas do mercado segurador abordaram questões relativas ao seguro Habitacional, seguro de 
Acidentes do Trabalho, manutenção do regime de preços dos planos de saúde coletivos, alteração 
do modelo regulatório do CNSP e da  Susep e análise de impacto regulatório, seguro Garantia (PL 
nº 6814/2017), Patrimônio de Afetação (PLC nº 220/2016), seguros Inclusivos (PL nº 59/2013), 
regulamentação do PrevSaúde/VGBL (PL nº 118/2015); proteção veicular (PL nº 3139/2015) e combate 
ao exercício irregular da atividade seguradora. 
 
 

Propostas do Setor Segurador Brasileiro  
aos Presidenciáveis 2018 
 
A CNseg e as Federações associadas produziram documento destinado aos candidatos à 
Presidência da República, com o objetivo de esclarecer os princípios e conceitos básicos do setor, 
sua relevância econômica e social e seus principais desafios. O documento foi entregue 
pessoalmente aos candidatos Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin e às suas respectivas equipes. Em 
razão da dificuldade de agendamento, o documento foi encaminhado para a equipe dos demais 
presidenciáveis. Em defesa de um cenário mais favorável ao desenvolvimento do setor, o 
documento destacou 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. Em razão da relevância da 
publicação, no final de 2018 o seu conteúdo foi atualizado, e seu nome, alterado para Propostas 
do Setor Segurador Brasileiro 2019/2022. 
 
 

Câmara dos Deputados 
 
Participação da CNseg em três reuniões com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia, que trataram dos mais variados assuntos. No dia 8 de maio, foi entregue pessoalmente ao 
deputado o documento da Confederação encaminhado ao presidente da República, Michel Temer, 
com os assuntos mais relevantes do mercado segurador em tramitação nos Poderes Executivo e 
Legislativo; no dia 12 de junho, o presidente da CNseg, em conjunto com os presidentes das 
Confederações, participou de encontro em que foram apresentadas as propostas efetivas dos 
setores econômicos para melhorar a empregabilidade no Brasil; e no dia 28 de junho, em conjunto 
com o presidente  da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), Sérgio Rial, o 
presidente da CNseg tratou da Lei Complementar nº 157/2016, que alterou a Lei Complementar nº 
116/2003, sobre Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Diferentemente do modelo 
anterior, que estipulava a incidência tributária no local do estabelecimento do prestador do 
serviço, a Lei Complementar nº 157/2016 prevê a incidência do tributo no domicílio do tomador 
de serviços, causando transtornos operacionais complexos para as operadoras de Saúde 
Suplementar. 
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Reforma da Previdência 
 
Participação na reunião temática sobre reforma da Previdência, promovida pela Secretaria de 
Governo da Presidência da República com a participação das Confederações patronais, no dia 29 
de janeiro. Na ocasião, o presidente da CNseg reiterou o posicionamento de apoio à divulgação 
dos materiais de esclarecimento sobre a reforma nos meios de comunicação. Em paralelo, no dia 
18 de dezembro, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), com apoio da CNseg, 
FenaPrevi, Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) e 
do Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS), entregou 
em 18 de dezembro, ao gabinete de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro, proposta de 
reforma da Previdência. 
 
 

GTMK do Ministério da Fazenda 
 
Participação da Confederação no Grupo de Trabalho sobre Mercado de Capitais e Poupança de 
Longo Prazo (GTMK) do então Ministério da Fazenda. O GTMK tem como objetivo estudar medidas 
que estimulem o crescimento da poupança de longo prazo, da intermediação financeira e da 
eficiência do investimento privado e a redução do custo de capital no Brasil, além de propor 
aperfeiçoamento dos marcos de regulamentação e de fiscalização dos mercados de seguros, 
resseguros, previdência complementar e ações. Além do Ministério da Fazenda e suas secretarias, 
compõem o GTMK: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Banco Central do Brasil e 
suas diretorias, BNDES, CVM, Susep e Previc. 
 
O processo de formação do GT, bem como a execução dos trabalhos, foi acompanhado de perto 
pela Confederação. O GTMK tratou de 15 temas, dos quais interessaram diretamente à CNseg: 
debêntures de infraestrutura; bonds de infraestrutura; securitização de riscos do mercado de 
seguros, previdência e resseguros; seguro de Crédito à Exportação; melhoria do passivo das 
entidades de previdência e seguradoras; seguro Rural; CNPJ por plano; adesão automática a planos 
de previdência; e green bonds e social impact bonds. 
 
Durante 2018, foram realizadas seis reuniões do GTMK mais um sem-número de reuniões dos 
subgrupos de trabalho, com os seguintes resultados positivos para o setor de seguros: 
 

• anteprojeto de lei em análise na PGFN para tratar da securitização de riscos do mercado de 
seguros, previdência e resseguros; 

• aprofundamento da discussão sobre a criação de fundo financeiro para lastrear o seguro de 
Crédito à Exportação, que serviria de lastro financeiro para operações garantidas pelo 
mercado; 

• aprovação pelo CNSP de resolução que incentiva o mercado de annuites; 
• proposta de decreto visando à melhoria da governança do processo de concessão de 

subsídios ao seguro Rural; 
• aprofundamento de discussão acerca da viabilidade e vantagens dos institutos da 

segregação patrimonial e do patrimônio de afetação para proteção dos usuários de 
entidades abertas e fechadas de previdência complementar; e 

• anteprojeto de lei complementar obrigando a adesão automática de empregados a planos 
de previdência oferecidos por entidades abertas de previdência complementar e entidades 
fechadas de previdência complementar. 

 
Mais informações sobre o assunto podem ser encontradas nos capítulos da Diretoria de Relações 
Institucionais e da Superintendência de Acompanhamento Técnico. O Balanço das Ações 2018 do 
GTMK está publicado no site do então Ministério da Fazenda. 
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IFRS 17 
 
Participação da CNseg na Subcomissão de IFRS 17 da Susep. Para auxiliar na condução do assunto, 
foi constituído GT da CNseg específico sobre o tema com representantes indicados pelas 
seguradoras e Federações associadas, com apoio da consultoria EY. Mais informações podem ser 
obtidas no capítulo da Superintendência de Acompanhamento Técnico. 
 
 

Projetos de Lei 
 
Acompanhamento, durante o ano de 2018, de 2.654 proposições legislativas, sendo 460 no Senado 
Federal, 1.392 na Câmara dos Deputados e 802 nas 27 Assembleias Legislativas e na Câmara 
Legislativa do Distrito Federal. 
 
 

PRIORIDADE 
SENADO 
FEDERAL 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

Alta 129 228 

Média 47 137 

Baixa* 284 1.027 

TOTAL 460 1.392 
 

* Mesmo as proposições classificadas como de baixa prioridade, por vezes  
   se tornam urgentes, por estarem em pauta ou em vias de entrar na pauta. 
 
 
Foram ainda elaboradas 411 manifestações da CNseg em pareceres, propostas de emenda, 
substitutivos, notas técnicas, memorial descritivo e razões de veto a diversas proposições 
legislativas, além de anteprojetos de lei. Esse número representa um acréscimo superior a 69% em 
relação às propostas elaboradas no ano anterior. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mais informações sobre o assunto podem ser encontradas nos capítulos da Diretoria de Relações 
Institucionais e da Superintendência Jurídica. 
 

 

MANIFESTAÇÕES QUANT. 

Pareceres pela Rejeição 171 

Pareceres de Apoio 09 

Emendas 

    Aditivas 27 

    Modificativas 113 

    Supressivas 39 

Substitutivos 27 

Notas Técnicas 04 

Memorial Descritivo  01 

Razões de Veto 17 

Anteprojetos de Lei 03 

TOTAL 411	
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Ações Judiciais 
 
Foram acompanhadas 601 ações judiciais de interesse para o mercado. Em 2018, a CNseg 
ingressou com duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade  visando à declaração de 
inconstitucionalidade da Lei nº 19.429/2018, do Estado do Paraná, que tem por objeto a 
obrigatoriedade da adoção dos valores constantes na tabela da Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos e das Leis nº 14.692/2012 e nº 16.080/2017, 
ambas do Estado de Pernambuco, que tratam, em linhas gerais, do direito de livre escolha da 
oficina mecânica  pelo consumidor que adquire seguro para veículo automotor, em casos de 
cobertura dos danos ao veículo segurado ou a veículos de terceiros.  
 
 

AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS QUANT. 

ADI’s 30 

     Impetradas 5 

     Acompanhadas 11 

     Representação de Inconstitucionalidade 14 

Ações de Interesse do Mercado Segurador 534 

     Incidente de Assunção de Competência 03 

     Repercussão Geral 07 

     Recurso Repetitivo e Recursos Especiais 09 

     Ações Civis Públicas/Exercício Irregular da Atividade Seguradora 81 

     Ações Coletivas 03 

     Incidentes de Resoluções de Demandas Repetitivas 05 

     Ações Individuais (custo de apólice, RNS, cadastro de motoristas, saúde, 
SH/SFH, automóvel, tributário, vida) 

426 

Ações do Contencioso Interno 37 

Ações Judiciais do Contencioso Interno 17 

Processos Administrativos do Contencioso Interno 20 

TOTAL 601	
	
Mais informações podem ser obtidas no capítulo da Superintendência Jurídica. 
 
 

Exercício Irregular da Atividade Seguradora 
 
Diante dos negativos efeitos sistêmicos que poderão ser ocasionados em virtude da atuação 
irregular das associações no mercado de seguros privados do País quando da venda da 
denominada proteção veicular, dentre eles a concorrência desleal e a segurança do mercado para 
os consumidores e as empresas que nele atuam, a CNseg permaneceu no decorrer de 2018 
atuando nas mais variadas instâncias. Merecem destaque as seguintes iniciativas: a) 
acompanhamento e monitoramento, no âmbito dos Tribunais Superiores e dos cinco Tribunais 
Regionais Federais (TRFs), das ações ajuizadas pela  Susep  contra os que desenvolvem atividade 
seguradora à margem da lei e da regulamentação pertinente; b) participação em reuniões junto à  
Susep com o intuito de alinhamento de estratégias a serem adotadas  nas ações que tratam do 
exercício marginal da atividade seguradora; e c) atuação e monitoramento de projetos de lei em 
tramitação no Congresso Nacional que regulamentam as mútuas de seguros. A CNseg defende a 
aplicação de três princípios fundamentais, a saber: a equivalência regulatória, o tratamento fiscal 
equânime e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às novas entidades. Em paralelo, a 
Confederação atuou no Recurso Especial nº 1616359/RJ, interposto pela Susep em face da 
Associação Mineira de Proteção e Assistência Automotiva (Ampla), em que foi obtido o primeiro 
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precedente de mérito no Superior Tribunal de Justiça com a condenação desse tipo de entidade 
por exercício irregular da atividade seguradora. 
 
Mais informações podem ser obtidas nos capítulos da Diretoria de Relações Institucionais e da 
Superintendência Jurídica. 
 
 

BNDES 
 
Realização de visita pelo presidente da CNseg e pela diretora de Relações Institucionais da 
Confederação ao presidente do BNDES, Dyogo de Oliveira, e à diretora de Investimentos, Eliane 
Alexio Lustosa, em 1º de novembro, ocasião em que foi apresentada à Confederação proposta de 
instrumento de captação de recursos para ações em segurança pública. 
 
 

Seguro DPVAT 
 
Participação da CNseg na Comissão Especial constituída pela Susep, por meio da Portaria 
7070/2018, para debater o atual modelo do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT). No decorrer de 2018, a Confederação também 
acompanhou os assuntos da Seguradora Líder, contando inclusive com a participação, quando 
necessário, dos executivos daquela empresa nas reuniões do Conselho Diretor. 
 
 

Sistema de Monitoramento Eletrônico 
 
Em 2018, a Susep retomou as discussões sobre o tema, com o objetivo de modernizar o setor 
segurador em suas transações com o órgão regulador, a exemplo do que já vem ocorrendo no 
âmbito do Sistema Financeiro Nacional. Além de participar de reuniões com a Susep, a 
Confederação constituiu Grupo de Trabalho interno com o objetivo de estudar e oferecer 
alternativas ao Sistema de Monitoramento Eletrônico das operações das supervisionadas da Susep, 
que seja menos onerosa ao setor e que atenda às necessidades de maior eficiência na análise dos 
dados encaminhados à autarquia. O GT é composto por representantes da Bradesco Seguros, 
BrasilPrev, BB e Mapfre, HDI Seguros, Itaú Seguros, Mitsui Sumitomo, Porto Seguro, Tokio Marine, 
Zurich Minas Brasil e CNseg. Mais informações podem ser obtidas no capítulo da Superintendência 
de Acompanhamento Técnico. 
 
 

Plano de Regulação da Susep 2019 
 
Apresentação de sugestões de temas transversais à Susep para a construção do Plano de 
Regulação para 2019. Mais informações podem ser obtidas no capítulo da Superintendência de 
Acompanhamento Técnico. 
 
 

Seguro Habitacional do SFH 
 
O tema esteve na pauta prioritária do então Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia), 
durante todo o ano de 2018, postura que culminou em posicionamentos da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) e consequente decisão do Conselho Curador do FCVS (CCFCVS), no 
sentido de não haver base legal para ressarcimento de despesas advocatícias e afins das 
seguradoras, denominadas despesas de custeio, e de dar nova interpretação à Lei nº 12.409/2011 
(suspendendo os ressarcimentos às seguradoras).  
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A Confederação realizou diversas ações objetivando convencer o Poder Público da ilegalidade, 
dentre as quais se destacam as audiências do presidente da CNseg com diversas autoridades: 
ministro da Fazenda, secretária executiva do Ministério da Fazenda, ministra-chefe da Advocacia 
Geral da União e diretor jurídico da Caixa; audiências de representantes do setor com outras 
autoridades do Governo Federal (ministra-chefe da Advocacia Geral da União, diretor jurídico da 
Caixa, procurador geral da Fazenda Nacional, e subprocuradora geral de Assuntos Fiscais da 
PGFN); apresentação de projeto de lei para esclarecer a correta interpretação da Lei 
nº  12.409/2011; e participação no processo de discussão de medidas judiciais visando a reduzir o 
dano causado pela incorreta interpretação da lei dada pela PGFN.  
 
Os Grupos de Trabalhos Estratégico e Jurídico da CNseg, com o apoio da Superintendência 
Jurídica e dos escritórios de advocacia contratados pela Confederação, têm acompanhado essas 
ações judiciais e desenvolveram fundamentação adequada e teses convincentes que foram 
primordiais para a reversão de julgamentos no âmbito do STJ, anteriormente desfavoráveis às 
seguradoras e, por consequência, ao FCVS. 
 
Diante desse intenso trabalho desenvolvido, o STJ vem consolidando o entendimento de que as 
ações de SH/SFH devem ser julgadas internamente pelas Turmas que compõem a Primeira Seção 
da Corte, especializadas nos julgamentos relacionados ao Direito Público, as quais, na maioria de 
seus julgados, têm aplicado não só a Lei nº 13.000/2014, mas também o art. 109, inciso I, da 
Constituição Federal e o verbete da Súmula nº 150 do STJ para fixar a competência da Justiça 
Federal no julgamento das ações que versam sobre aquele seguro. 
 
Além disso, após o novo Código de Processo Civil, foram instaurados pelo Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte e pelos Tribunais Regionais Federais da 4ª e da 5ª Região três Incidentes de 
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), que têm o mesmo objeto quanto à definição sobre a 
necessária remessa dos autos para a Justiça Federal, para aferição sobre o interesse da Caixa nas 
demandas referentes à Apólice Pública do SH/SFH. Tais incidentes contam com o pedido de 
atuação da CNseg, na qualidade de amicus curiae, e são acompanhados periodicamente pelo GT 
Jurídico Habitacional. 
 
Recentemente, a CNseg ainda pediu sua intervenção, na qualidade de amicus curiae, nos autos do 
Recurso Extraordinário nº 827.996/PR, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, e que tem por 
objeto a discussão da competência da Justiça Federal para processar e julgar ações de SH/SFH em 
razão do interesse jurídico da Caixa. A matéria objeto do Recurso Extraordinário nº 827.996/PR 
teve repercussão geral reconhecida, por maioria, em votação eletrônica, acatando o contido na 
relatoria do ministro Gilmar Mendes. A referida matéria traz impactos ao patrimônio público, em 
especial ao FCVS, e transcende os interesses subjetivos da demanda, o que ensejou o pedido de 
suspensão nacional dos processos que possuem o mesmo objeto do referido Recurso 
Extraordinário, para evitar todos os riscos já detectados nas ações que envolvem o SH/SFH. 
 
Mais informações podem ser obtidas nos capítulos da Diretoria de Relações Institucionais e da 
Superintendência Jurídica. 
 
 

Seguradoras Veiculares | CPI do Rio Grande do Sul 
 
Apoio e suporte pela CNseg, FenSeg e pelo Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul para 
as ações realizadas pelo mercado segurador no acompanhamento da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) instaurada na Assembleia Estadual do Rio Grande do Sul, tais como: visitas aos 
membros da CPI para expor os argumentos do setor; audiência com o promotor do Consumidor 
designado para acompanhar a CPI; reuniões periódicas com os representantes jurídicos das 
seguradoras; e impetração de mandado de segurança com liminar favorável para ter acesso aos 
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depoimentos sigilosos e suspender as oitivas dos representantes do mercado segurador até que os 
dados fossem entregues. O relatório final da CPI foi apresentado em julho de 2018, não tendo sido 
encontrada prova alguma de prática dolosa ou atuação ilegal das empresas seguradoras ao longo 
de todo o processo de investigação da CPI. A CNseg permanece apoiando as seguradoras 
relativamente a eventuais desdobramentos que o caso comportar. 
 
 

Marco Regulatório de Dados Pessoais no Brasil 
 
Acompanhamento do PL nº 4060/2012 (na Câmara dos Deputados) e PLC nº 53/2018 (no Senado 
Federal). Dentre outras ações, foram apresentadas emendas de interesse do mercado segurador; 
realizadas reuniões de representantes do setor com assessores do senador Ricardo Ferraço 
(PSDB/ES) e com a liderança do Governo no Senado Federal (algumas sugestões do setor foram 
acatadas pelo relator); elaboração de propostas de vetos para a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 
13.709/2018), publicada no dia 15 de agosto.  
 
A CNseg também realizou, no dia 24 de agosto, o primeiro workshop de Proteção de Dados 
Pessoais e seus impactos no mercado segurador, aberto ao público. O evento reuniu 134 
participantes presenciais e 1.583 visualizações pela web e contou com diversos especialistas do 
meio jurídico e de compliance para debater as mudanças advindas com a Lei nº 13.709, publicada 
em 14/08/2018. Os palestrantes foram os especialistas Danilo Doneda e Mario Viola, a professora 
da Universidade de Brasília (UnB) Laura Schertel Mendes, e o presidente da Comissão de Assuntos 
Jurídicos da CNseg, Washington Luis da Silva.  
 
A CNseg também promoveu palestra no dia 04/12/2018 com o tema Proteção de Dados – 
Regulamento Europeu – Experiência Portuguesa, tendo como palestrantes, dentre outros, o 
professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e especialista em Direito do Seguro 
Pedro Romano Martinez, o procurador do Estado do Rio de Janeiro Leonardo David Quintanilha e 
o professor de Direito Civil da UnB João Pedro Leite Barros. 
 
Em paralelo, a CNseg constituiu Grupo de Trabalho multidisciplinar com a missão de interpretar a 
nova legislação à luz das operações de Seguros 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 propostas 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. 
 
Mais informações podem ser obtidas nos capítulos da Diretoria de Relações Institucionais e da 
Superintendência Jurídica. 
 
 

Certificação Técnica por Tempo de Serviço 
 
Emitidos 478 Certificados Técnicos, atendendo à solicitação de 15 empresas para a área de venda 
direta, controles internos, regulação e liquidação de sinistros (automóvel e seguros) e atendimento 
ao público. 
 
 

Fórum de Seguros na Argentina | Apresentação prévia para 
o mercado brasileiro 
 
Participação do Presidente da CNseg no evento prévio ao Fórum de Seguros na Argentina, no dia 
08 de agosto, que contou com a participação de José Carlos Cardoso (Presidente do IRB Brasil Re e 
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um dos coordenadores do evento), Carlos Alfredo Magarinos (embaixador argentino no Brasil), 
Juan Pazo (superintendente de Seguros da Nação Argentina) e Adrian Werthein (chairman do 
Insurance Forum). A apresentação do Presidente da CNseg abordou, entre outros, o ambiente 
regulatório e representativo do mercado segurador brasileiro, a penetração dos seguros e de seus 
segmentos e o desempenho do setor segurador 2008/2017. 
 
 

Insurance Forum 2018 do G20 
 
Participação do Presidente da CNseg no Insurance Forum 2018, realizado em 25 e 26 de setembro, 
em Bariloche, Argentina. O evento, que integrou a agenda do G20 em território argentino, teve por 
objetivo destacar a importância do mercado de seguros e resseguros para a economia global. 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), Juan Pazo (superintendente de Seguros da Argentina), Recaredo Arias (GFIA), Nicolás Dujovne 
(ministro da Fazenda argentino e organizador do evento) e Toyonari Sasaki (Life Insurance 
Association of Japan). Entre os temas de interesse do Brasil, foram abordados a infraestrutura, o 
seguro Rural e o risco cibernético. 
 
 

Pesquisa de Opinião sobre a Imagem do Seguro  
entre a População Não Segurada 
 
Realizada pelo Datafolha Instituto de Pesquisas, a pedido da Comissão de Comunicação e 
Marketing da CNseg, a pesquisa  foi realizada com 2.549 brasileiros, de 18 anos ou mais, não 
possuidores de seguros e teve como objetivos: conhecer o perfil da população não segurada e 
compreender o motivo pelo qual não possui produtos ofertados pelo mercado segurador;  avaliar 
o nível de compreensão dos produtos e canais de distribuição de seguros; e verificar a percepção 
sobre a importância de se precaver contra eventos adversos. Os dados estão sendo tratados, e o 
assunto deverá retornar ao Conselho Diretor para definição de estratégia sobre a sua divulgação. 
 
Mais informações no capítulo da Superintendência Executiva de Comunicação e Imprensa. 
 
 

Sustentabilidade 
 
Assinatura conjunta da Declaração do Rio sobre a transparência do risco climático pelo setor de 
seguros brasileiro pela CNseg, pela Susep e pelo líder do programa dos PSI do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente, Butch Bacani. O documento reafirma o apoio do mercado 
securitário nacional aos objetivos do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas e abre o diálogo 
sobre formas práticas e efetivas de atender às recomendações da Força-Tarefa do Financial 
Stability Board (FSB) sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), que constituem 
importante referência para o setor financeiro e de seguros em relação aos riscos climáticos.  
 
Mais informações no capítulo da Superintendência de Acompanhamento de Conduta de Mercado. 
 
 

Eventos CNseg 
 
Organização e o apoio a 77 eventos, que reuniram 106.653 participantes, 268 palestrantes e 
debatedores e tiveram 7.150 visualizações pela internet através das transmissões ao vivo.  
Ao longo do ano, também foram ampliadas as ações de divulgação e comercial, com aumento do 
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número de inscritos e empresas patrocinadoras. Foram 58 empresas patrocinadoras dos eventos 
da CNseg, 45% a mais que no ano anterior, sendo que cinco empresas patrocinaram os eventos da 
CNseg pela primeira vez. No total, foram comercializadas 67 cotas de patrocínio.  
 
Em 2018, o site de eventos somou mais de 174.000 acessos e 71.000 usuários únicos, tráfego 
alcançado, principalmente, através das 195 campanhas de e-mail marketing, que totalizaram 
3.665.162 envios para diferentes segmentos de público, além de posts em redes sociais, links 
patrocinados no mecanismo de busca Google e publicidade online em diversos sites afiliados. 
 
O Prêmio de Inovação em Seguros alcançou a marca de 115 projetos inscritos, índice 15% superior 
à meta estabelecida pela Confederação e 30% superior em relação à edição passada, com 12% de 
redução de investimento considerando a previsão orçamentária.  
 
No campo da sustentabilidade, foram recuperadas 1.635 unidades de crachá para reutilização em 
eventos e 1.830 kg de lonas para confecção de brindes. 
 
Mais informações no capítulo da Superintendência de Eventos. 
 
 

Eventos Congêneres 
 
A CNseg prestigiou a atuação e participou, representada pelo seu presidente, dos eventos 
realizados pela AIDA (XV Congresso Mundial da Associação Internacional de Direito de Seguro), 
pela Seguradora Líder DPVAT (lançamento do Programa Recomeço), pelo Centro Brasileiro de 
Mediação e Arbitragem (III Congresso Internacional de Arbitragem) e pela Escola Nacional de 
Seguros (XI Encontro de RH do Mercado Segurador). 
 
O presidente da CNseg também palestrou em almoço do Clube de Vida em Grupo de São Paulo 
(CVG-SP) e foi ainda o grande homenageado durante a solenidade para comemorar os 52 anos do 
Clube de Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ). 
 
Também merece registro a participação na cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos 
Corretores do Estado de Goiás (Sincor-GO); na solenidade de abertura do 18º Congresso dos 
Corretores de Seguros ( Conec), organizado pelo Sindicato dos Corretores de São Paulo (Sincor-
SP); na celebração dos 50 anos da Federação Nacional de Corretores de Seguros (Fenacor); no VII 
Encontro de Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Enconseg), promovido pelo 
Sindicato dos Corretores do Rio de Janeiro (Sincor-RJ); e na solenidade de abertura e no painel 
Tendências do Mercado de Seguros do 1º Congresso Norte de Corretores, organizado pelo 
Sindicato dos Corretores do Pará. 
 
 

Disseminação do Seguro | Veículos de Comunicação 
 
Com o objetivo de ampliar a comunicação com os consumidores e a sociedade em geral, a CNseg 
no decorrer de 2018 firmou parcerias com os jornais O Globo, Folha de S. Paulo e Valor Econômico 
e com as rádios BandNews FM e Alpha FM e concedeu entrevistas ao programa Repórter Justiça, 
da TV Justiça, e ao canal MyNews, no YouTube. As parcerias foram importantes para levar 
informação qualificada e estruturada para os mais variados públicos. 
 
A CNseg também marcou presença nas plataformas sociais em 2018 (Facebook, LinkedIn e 
YouTube) por meio do aprofundamento dos produtos de Seguros, Previdência Privada, Saúde 
Suplementar e Capitalização, com conteúdo direcionado aos públicos-alvo. Especificamente no 
Facebook, a CNseg alcançou a marca de 100 mil seguidores em 2018. 
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Coube à Superintendência Executiva de Comunicação e Imprensa realizar a gestão das redes 
sociais institucionais da Confederação e a supervisão e edição de posts em diversas mídias. Mais 
informações no capítulo da área.  
 
 

Conferência de Diversidade e Inclusão do Setor de Seguros 
 
Realização pela CNseg da primeira Conferência de Diversidade e Inclusão do Setor de Seguros, no 
dia 27 de setembro. O evento reuniu lideranças do mercado segurador brasileiro e internacional e 
teve como objetivo compartilhar experiências e aprendizados do setor de seguros e de outros 
setores na construção de um ambiente de negócios que reflita e respeite a diversidade presente na 
sociedade, para melhor atendê-la. O evento foi idealizado pelo Grupo de Trabalho de Diversidade 
e Inclusão do Setor de Seguros, da Comissão de Recursos Humanos da CNseg. A assinatura do 
compromisso, por sua vez, suscitou a elaboração de um relatório de acompanhamento dos 
desdobramentos da Declaração do Rio, a ser produzido trimestralmente pela SUPAM e 
compartilhado com a Susep.  
 
O propósito do presente relatório é dar transparência às atividades desempenhadas pela CNseg e 
pela Susep na persecução do compromisso estabelecido.  
 
Mais informações no capítulo da Superintendência de Acompanhamento de Conduta de Mercado. 
 
 

Reestruturação Sindical 
 
Iniciado o projeto de reestruturação sindical que tem como objetivo identificar sinergias e 
possibilitar uma atuação mais coesa da Confederação e dos oito Sindicatos Regionais das 
Seguradoras. Nesse sentido, foi contratada a consultoria Deloitte para realizar diagnóstico e 
propor melhorias no modelo de representação sindical. Em 2019, a mesma consultoria atuará para 
viabilizar a implantação das propostas.  
 
 

Obras 
 
No final de novembro, foram entregues as obras do 9° andar, que contemplaram um estúdio de 
gravações, denominado Estúdio CNseg, o novo escritório da FenaPrevi, uma sala para assessores e 
mais uma sala de reuniões, o que permitiu transferir os funcionários alocados no 13° andar para os 
demais andares da CNseg, com melhor ambiência, e, consequentemente, rescindir o contrato de 
aluguel desse andar, o que representará uma economia anual de R$ 700 mil.  
 
No que diz respeito às obras de segurança contra incêndio e pânico do Condomínio, 
originalmente planejadas, praticamente todos os investimentos já foram concluídos. Ao fim de 
2018, ficaram faltando apenas mais uma intervenção para o término da modernização do PC de 
energia do prédio, a ser realizado pela Light, e a compra e instalação do gerador que irá alimentar 
os sistemas de segurança do Condomínio em caso de incêndio e falta de luz.  
 
 

Quantitativo de Documentos 
 
Encaminhados a diversos órgãos públicos, particulares, empresas do mercado segurador e 
entidades representativas 15.859 documentos, por meio de ofícios, circulares e cartas. 
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9. 
CONSULTORIA JURÍDICA 
 
CONSULTOR JURÍDICO: LUIZ TAVARES PEREIRA FILHO 

 
 

9.1. Superintendência Jurídica (SEJUR) 
 
SUPERINTENDENTE: GLAUCE KARINE DE JESUS MADUREIRA CARVALHAL 
 
A Superintendência Jurídica tem por objetivo prestar consultoria e assessoria jurídica para todas as 
áreas da CNseg e para as Federações associadas. 
 
As atividades e ações da SEJUR abrangem o acompanhamento da regulamentação do setor de 
seguros, questões institucionais da CNseg e das Federações associadas; coordenação e 
acompanhamento de ações judiciais e procedimentos administrativos; análise e elaboração de 
instrumentos contratuais, com suporte jurídico em contratações e negociações; análise jurídica de 
temas sobre seguros, com elaboração de pareceres, e análise jurídica de proposições legislativas 
de interesse do setor, com elaboração de manifestações, notas técnicas e pareceres. A SEJUR 
também atua na supervisão e no suporte direto dos serviços relativos às questões societárias e 
sindicais. 
 
Em 2018, teve continuidade o novo projeto de gestão iniciado em 2016, com a intensificação de 
medidas que garantiram a modernização e ampliação do escopo de atuação da SEJUR, das quais 
se destacam: (i) implantação de software jurídico para controle mais efetivo da rotina e 
cumprimento de prazos pelo departamento; (ii) ampliação de assessoria jurídica a todas as 
Superintendências da CNseg e às quatro Federações, a partir de análises e recomendações 
jurídicas sobre as questões da rotina de cada setor, o que contribuiu para mitigação de riscos; (iii) 
consolidação da participação dos advogados da SEJUR nas Comissões Temáticas da CNseg e das 
Federações associadas, com vistas a assessorar juridicamente os trabalhos das comissões; e (iv) 
organização do 1º Seminário Jurídico da Confederação, que teve por objetivo debater caminhos 
para o aprimoramento das relações com os consumidores, visando à redução da judicialização e 
ao fortalecimento de relações contratuais de colaboração e boa-fé recíprocas, em conformidade 
com a legislação e a construção jurisprudencial brasileira. 
 
A estrutura organizacional da Superintendência Jurídica é composta por duas gerências: 

 
Gerência de Contencioso: tem como principais atribuições o acompanhamento de ações 
judiciais e procedimentos administrativos de interesse da CNseg e do setor, atendimento às 
demandas oriundas do Poder Judiciário, bem como análise e elaboração de instrumentos 
contratuais, e assessoria em contratações e marcas e patentes da CNseg e Federações 
associadas; 
 

Gerência de Consultoria: tem como principais atribuições a assessoria jurídica no 
acompanhamento de proposições legislativas (federais e estaduais) a partir da elaboração 
de pareceres jurídicos e opiniões legais com vistas a subsidiar a atuação da Diretoria de 
Relações Institucionais em Brasília, bem como a elaboração de pareceres sobre normas de 
regulação do setor e sobre quaisquer aspectos jurídicos de interesse da CNseg e das 
Federações associadas; e 



(qual?	

	 29	

Equipe Administrativa: presta apoio às atividades das Gerências de Contencioso e de 
Consultoria e é responsável pela operacionalização de tarefas e por secretariar a 
Superintendência Jurídica. 
 

 
 

Entre as atividades desempenhadas em 2018, destacam-se:  
 

• Acompanhamento e coordenação de 601 ações judiciais e procedimentos administrativos; 

• Análise e elaboração de 876 instrumentos contratuais (minutas de contratos, aditivos, 
termos, convênios, acordos etc.), bem como de opiniões legais em contratações, 
negociações e concorrências;  

• Atendimento ao Poder Judiciário, a órgãos públicos e a pessoas físicas, totalizando 25.708 
documentos expedidos recepcionados pela SEJUR; 

• Elaboração de propostas de emendas substitutivas, aditivas, supressivas e modificativas, 
pareceres sobre proposições legislativas e pareceres/notas técnicas sobre aspectos afetos 
ao setor de seguros, totalizando 449 documentos; 

• Estudos comparativos, planilhas, relatórios e apresentações; 

• Coordenação da Comissão de Assuntos Jurídicos da CNseg, de seu Fórum de Debates 
Jurídicos e de seus Grupos de Trabalho; 

• Apoio aos trabalhos da DIRIN; 

• Participação em reuniões das Comissões Jurídicas da FenaCap, da FenaPrevi, da FenaSaúde 
e da FenSeg, bem como em Comissões Temáticas da CNseg e Técnicas das Federações 
associadas;  

• Realização de workshop sobre Proteção de Dados e seus Impactos no Mercado Segurador 
Brasileiro, apenas nove dias após a publicação da Lei nº 13.709/2018; e 

• Realização do I Seminário Jurídico da CNseg. 
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A SEJUR participou ainda dos seguintes fóruns: Planejamento Estratégico da CNseg (ênfases: 
Educação em Seguros e Consumidor), Conselho de Ética da CNseg, Comissões Temáticas da CNseg 
(Relações de Consumo, Seguros Inclusivos, Ouvidoria, Sustentabilidade e Inovação, Recursos 
Humanos, Digitalização, Comunicação e Marketing, Assuntos Fiscais, Controles Internos, Resseguro 
e Processos e Tecnologia da Informação), Fórum de Assuntos Jurídicos do Sindseg-SP, Comissões 
Técnicas das FenaCap (Produtos e Coordenação, Atuarial, Tecnologia da Informação e Controles 
Internos) e Projetos de Lei e Governança.; FenaPrevi (Produtos); e FenSeg (Automóvel, Garantia 
Estendida & Affinity, Riscos de Crédito e Garantia, Seguro Rural, Transportes, Responsabilidade 
Civil Geral, Prevenção e Combate à Fraude, Subcomissão de Projetos de Lei e Subcomissão Jurídica 
de Automóvel) e GT Garantia Estendida – Simplificação do Bilhete. 
 
 

9.1.1. Planejamento Estratégico da CNseg 
 
 

9.1.1.1. ESTUDO SOBRE CÂMARA DE MEDIAÇÃO  
 
Trata-se de projeto coordenado pela SEJUR e inserido na ênfase Consumidor do Planejamento 
Estratégico da CNseg, que tem por objetivo a criação de um modelo de Câmara de Mediação para 
os conflitos de consumo relacionados a seguro, por meio do estudo e análise dos desafios e 
oportunidades na utilização da mediação nesses conflitos, com a apresentação de parecer final 
sobre o posicionamento do mercado segurador acerca do tema. 
 
O principal benefício esperado com o projeto é a constituição de uma alternativa de solução para 
a redução do quantitativo de judicialização do mercado de seguros, após atendimento do SAC e 
da Ouvidoria, com o incentivo à utilização da mediação.  
 
O modelo da Câmara de Mediação está sendo estudado com auxílio de consultoria externa expert 
no tema, que ainda no primeiro trimestre de 2019 ficou de apresentar à Superintendência Jurídica 
um piloto e um plano de negócios. 
 
 

9.1.1.2. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO SETOR DE SEGUROS NO JUDICIÁRIO  
E BANCO DE JURISPRUDÊNCIAS 
 
Trata-se de projeto coordenado pela SEJUR e alocado na ênfase Consumidor do Planejamento 
Estratégico da CNseg, que tem por objetivo a organização de banco de dados para 
acompanhamento e monitoramento das tendências e decisões judiciais de interesse do mercado 
segurador no âmbito de Tribunais Estaduais, Federais e Superiores, de modo a viabilizar um 
melhor mapeamento da jurisprudência e, consequentemente, auxiliar as empresas na gestão do 
contencioso e na tomada estratégica de decisões. 
 
Entre os benefícios esperados com o projeto, destacam-se: 

 

• Acompanhamento da evolução das demandas do setor no Judiciário; 
• Identificação das causas mais demandadas; 
• Possibilidade de as empresas seguradoras compararem seus indicadores com os das 

demais participantes do mercado; 

• Comparação do setor de seguros com outros setores da economia;  
• Mapeamento de tendências;  
• Contribuição para a desjudicialização do mercado; e 

• Possibilidade de atuação mais tempestiva da CNseg como amicus curiae nas causas de 
interesse do setor. 
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Durante 2018, foi realizado processo de concorrência e posterior seleção do fornecedor com 
melhor capacidade e expertise para desenvolvimento da ferramenta, o que já foi informado aos 
membros da Comissão de Assuntos Jurídicos da CNseg e Conselho Diretor da CNseg, estando o 
projeto atualmente aguardando o início da fase de implantação. 
 
 

9.1.1.3. PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
 
Trata-se de projeto inserido na ênfase Educação em Seguros, que tem por objetivos: 

 
• Estabelecer parcerias com instituições de ensino de nível superior, com o objetivo de criar 

uma matéria eletiva sobre seguros em cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de 
Direito, Relações Internacionais, Economia, Administração, Engenharia e Atuária.  

• Disseminar a cultura do Seguro, Resseguro, Previdência Privada e Capitalização entre 
estudantes e futuros profissionais de diversas áreas do conhecimento. 

• Conhecer estudos e artigos acadêmicos sobre seguros a serem elaborados por estudantes. 
 

Em 2018, foi celebrado o Convênio de Cooperação Acadêmica e Científica com o Instituto 
Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), que consiste em: 

 
• Oferta de disciplina eletiva sobre seguros nos cursos de graduação em Direito, Economia e 

Administração, que será ministrada na Unidade Centro, Rio de Janeiro; 

• Concessão de duas bolsas de estudo semestrais de iniciação científica para alunos que 
tiverem interesse em desenvolver estudos na temática do seguro; 

• Realização de aula magna para divulgar a disciplina eletiva; 

• Convite a especialistas em seguros, atuária e economia para ministrar aulas no âmbito da 
disciplina eletiva, sempre na presença do professor do IBMEC; e 

• Indicação, pela Fenaseg, de dois representantes para a composição da Comissão Científica 
Mista que analisará os trabalhos escritos a serem entregues pelos bolsistas ao final da eletiva. 

 
No primeiro semestre de 2019, serão desenvolvidos a ementa e o programa da matéria eletiva, e 
será realizado um trabalho de sensibilização na universidade. A eletiva terá início no 2º semestre 
de 2019, para turma de 25 alunos. 
 
Após avaliados os indicadores de desempenho do projeto, a meta é replicar a iniciativa em outras 
universidades. 
 
 

9.1.2. Comissão de Assuntos Jurídicos  
 

Presidente: WASHINGTON LUIS B. DA SILVA 
Composição: 36 membros – Reuniões: 09 
 
 

A Comissão de Assuntos Jurídicos tem como missão avaliar e debater questões legais de interesse 
do setor, além de apoiar as demais comissões da CNseg e eventualmente das Federações 
associadas, com vistas à melhoria e ao crescimento do mercado, bem como à prevenção de litígios. 
 
Em 2018, foram promovidas nove reuniões, das quais três foram realizadas em conjunto com o 
Fórum de Debates Jurídicos, composto por 84 advogados de escritórios de advocacia que atuam 
na defesa dos interesses do mercado de seguros. A CAJ debateu cerca de 87 temas durante o ano. 
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PRINCIPAIS ASSUNTOS/AÇÕES REALIZADAS:  
 

Proteção de Dados: a CAJ acompanha as discussões sobre a proteção de dados desde o seu 
início, em 2011, quando o Ministério da Justiça colocou em consulta pública um anteprojeto de lei 
(APL) sobre proteção de dados e privacidade. Durante o acompanhamento do assunto, a CAJ 
constituiu GT específico sobre o tema, que elaborou Anteprojeto de Lei sobre Proteção de Dados, 
encaminhado à DIRIN. Em 14 de agosto, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - 
Lei nº 13.709/2018, que entraria em vigor em fevereiro de 2020. Com a edição da Medida 
Provisória nº 869, de 27 de dezembro de 2018, o início de vigência foi adiado para agosto de 2020. 
Essa Medida Provisória incorporou algumas sugestões da CNseg, aperfeiçoando alguns aspectos 
referentes ao tratamento de dados sensíveis, a exemplo das informações relativas à Saúde 
Suplementar. Assim, considerando a complexidade e a relevância da matéria para o setor 
segurador, a CNseg realizou no dia 24/08/2018 workshop sobre a proteção de dados e seus 
impactos no mercado segurador brasileiro. O evento contou com a participação de especialistas 
no assunto e teve os seguintes painéis: (i) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e o Setor de 
Seguros: Oportunidades e Desafios Interpretativos e (ii) Lei nº 13.709/2018 e os Desafios para a 
Adequação e Regulação. A CNseg também promoveu palestra no dia 04/12/2018 com o tema 
Proteção de Dados – Regulamento Europeu – Experiência Portuguesa, que consistiu na discussão 
dos desafios das leis de proteção de dados europeia e brasileira. O evento teve como palestrantes 
Pedro Romano Martinez, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e 
especialista em Direito do Seguro, bem como Leonardo David Quintanilha, Procurador do Estado 
do Rio de Janeiro. Também participaram do evento João Pedro Leite Barros, professor de Direito 
Civil da UnB, Gloria Faria, consultora jurídica da CNseg, e Glauce Carvalhal, superintendente 
jurídica da CNseg. Além disso, a CAJ tem representação no GT multidisciplinar constituído na 
CNseg, sob a coordenação da SEJUR, que tem por objetivos: (i) interpretar a Lei nº 13.709/2018 
consolidada à luz das operações de Seguros Gerais, de Capitalização, de Vida e Previdência 
Complementar Aberta e de Saúde Suplementar, no sentido de formular uma interpretação que seja 
compatível com as operações do setor; (ii) analisar as soluções oferecidas pela CNseg às empresas 
associadas, para avaliação quanto  às eventuais necessidades de ajustes em observância às 
disposições da LGPD; (iii) elaborar um documento com interpretação da Lei à luz das operações do 
setor segurador, com vistas a buscar chancela pela futura autoridade nacional de proteção de 
dados, que ainda será criada e (iv) servir como pool de orientação para possíveis dúvidas setoriais 
sobre a matéria.  
  
Simplificação do bilhete de seguro | Roubo e furto de celular: trata-se de trabalho referente à 
revisão de bilhetes de seguro de roubo, furto e quebra de celular, bem como de Garantia 
Estendida. A demanda surgiu após sinalização dos Procons acerca das reclamações dos 
consumidores sobre os referidos seguros, sobretudo por alegação de falta de informação 
adequada sobre a cobertura do seguro. O tema possui tratamento específico por meio de GT 
sobre simplificação do bilhete de seguro de roubo e furto de celular, criado no âmbito da 
Comissão de Garantia Estendida e Affinity da FenSeg. O objetivo do GT, que recebeu contribuição 
da CAJ, é simplificar a linguagem do bilhete, para melhor entendimento pelo consumidor, 
deixando claros a cobertura do seguro e os riscos excluídos. Vale destacar que a CAJ também 
entende ser necessário propor um modelo de simplificação das Condições Gerais em diversos 
outros ramos, razão pela qual foi recomendado pela Comissão que seja analisado um produto, por 
meio de GT multidisciplinar a ser constituído em conjunto com a Comissão de Relações de 
Consumo, bem como com profissionais das áreas de marketing das seguradoras. 
 
Banco de Jurisprudência: trata-se de projeto a ser implantado pela CNseg, para monitoramento 
das ações judiciais em trâmite na primeira e segunda instâncias da Justiça comum e Federal, 
Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. O projeto contará com a utilização de 
inteligência artificial, utilizando-se de jurimetria para mapear tendências, e será um instrumento 
para o mapeamento de entendimentos, probabilidade de perdas, riscos, entre outros. Atualmente, 
encontra-se em fase de adesão das seguradoras para ser implantado. 
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Exercício irregular da atividade seguradora: acompanhamento do tema: (i) no âmbito do 
Judiciário, a partir das ações judiciais propostas pela Susep, que têm como objetivo suspender as 
atividades das associações que exercem irregularmente a atividade seguradora. A CNseg tem 
pedido ingresso nas mencionadas ações para apoiar a autarquia na defesa do setor; (ii) no âmbito 
do Legislativo, a partir do acompanhamento da tramitação, no Senado Federal, do PL nº 356/2012, 
e na Câmara dos Deputados, dos PLs nºs 3139/2015, 4844/2012, 5523/2016 e 5571/2016, e (iii) no 
âmbito administrativo, a partir do encaminhamento de subsídios para denúncias à Susep contra as 
associações que praticam o exercício irregular. 
 
Transporte de Cargas/Tratados Internacionais: a CNseg pleiteará o seu ingresso, na qualidade 
de amicus curiae, nos autos da ação de ressarcimento de danos nº 0021268-11.2009.8.26.0224, em 
fase de recurso especial, e que tem por objeto o ressarcimento dos valores pagos pela seguradora 
ao seu segurado em virtude de extravio em transporte aéreo de mercadoria. O ingresso da CNseg 
nos autos será de suma importância para que seja mantido o entendimento de que, mesmo nas 
relações não amparadas pelo Código de Defesa do Consumidor, a indenização pelo extravio de 
mercadoria não está sob o regime tarifado, mas sim da ampla reparação. Além disso, será 
abordado pela Confederação que o tema 210 do STF, definido no sentido de que as normas e os 
tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, 
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de 
Defesa do Consumidor, fique restrito apenas aos passageiros, permitindo que as seguradoras 
continuem a defender a indenização pelo valor descritivo da mercadoria para o transporte 
internacional de carga. A peça de ingresso da CNseg nos autos está sendo elaborada por escritório 
especializado e será apresentada logo após iniciado o expediente forense em 2019.   
 
Alocação de eventos fora de vigência: as seguradoras contaram com o auxílio da CAJ, em 
conjunto com a Comissão Atuarial da CNseg e a CAJ da FenSeg, para buscar alternativas para 
apresentar à Susep, que alterou o regime de alocação de eventos fora de vigência, de 
Contingência para a Provisão de Sinistro a Liquidar (PSL). A CAJ avaliou os riscos jurídicos das 
alternativas apresentadas e participou da elaboração de documento de perguntas e respostas para 
embasar Documento de Orientação da Susep. 
 
Colóquios de Proteção do Consumidor de Seguros: acompanhamento mais próximo dos 
colóquios, sobretudo em razão da importância de haver uma participação mais ativa do Jurídico 
das seguradoras. O Presidente da CAJ participou nas mesas de debates de vários Colóquios e 
Devolutivas de Colóquios junto a diversos Procons. Além disso, a CAJ esteve à disposição da 
SUPAM, área responsável pelos Colóquios, para auxiliar nos trabalhos.  
 
Política de Remuneração da Susep: a Susep elaborou minuta de norma sobre política de 
remuneração, que determina que as supervisionadas implementem e mantenham política de 
remuneração, no mínimo, de administradores e responsáveis pelas funções de controle. A minuta 
da norma abrange diretores estatutários, membros do Conselho de Administração e responsáveis 
pelas funções de controle (gestor de risco, auditor interno, compliance e atuarial). O assunto foi 
levado à CAJ para verificação do impacto jurídico da política de remuneração em relação à CLT e 
mais especificamente aos administradores não estatutários. A SEJUR elaborou, por solicitação da 
Comissão de Recursos Humanos da CNseg, parecer sobre o assunto, que foi convalidado pela CAJ. 
O referido parecer foi conclusivo no sentido de que há diversos entraves legais que inviabilizam a 
manutenção de empregados celetistas na minuta das normas.  
 
 

GRUPOS DE TRABALHO NO ÂMBITO DA CAJ: 
 

GT para a 1ª interpretação e aplicação da Lei nº 13.709/2018: considerando que a lei em 
referência (marco regulatório da proteção de dados) trouxe avanços que criam inúmeros desafios 
operacionais, regulamentares e econômicos para as seguradoras, a CNseg constituiu, em 
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novembro de 2018, GT multidisciplinar, coordenado pela SEJUR, com os objetivos de: (i) interpretar 
a Lei nº 13.709/2018 à luz das operações de Seguros Gerais, de Capitalização, de Vida e 
Previdência Complementar Aberta e de Saúde Suplementar, no sentido de formular uma 
interpretação que seja compatível com as operações do setor; (ii) analisar as soluções oferecidas 
pela CNseg às empresas associadas, para avaliação quanto às eventuais necessidades de ajustes 
em observância às disposições da LGPD; (iii) elaborar um documento com interpretação da lei à luz 
das operações do setor segurador, com vistas a buscar chancela pela futura autoridade nacional de 
proteção de dados, que ainda será criada; e (iv) servir como pool de orientação para possíveis 
dúvidas setoriais sobre a matéria. Foram realizadas três reuniões do GT em 2018, cujos trabalhos 
continuarão em 2019. 
 
GT SAC: trata-se de GT multidisciplinar da CAJ e da Comissão de Relações de Consumo (CRC) da 
CNseg, coordenado pela SEJUR, criado para analisar a minuta de atualização do Decreto do SAC, 
em razão de a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor ter constituído um GT para discutir 
uma nova norma sobre o assunto. O objeto da norma consiste na regulamentação do Código de 
Defesa do Consumidor (CDC), com a fixação de normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (SAC) por telefone e por internet e de normas gerais sobre o serviço de telemarketing, 
ambos no âmbito dos fornecedores de serviços regulados pelo Poder Público federal. 
  
A metodologia de trabalho do GT consistiu na análise, artigo por artigo, dos 35 dispositivos da 
referida minuta de Decreto, que, em linhas gerais, objetiva ampliar as regras do SAC para todos os 
meios de atendimento, com foco no atendimento por meios digitais. O GT apresentou críticas e 
sugestões aos dispositivos e, com base na análise do GT, a SEJUR elaborou 23 propostas de 
emenda à minuta de Decreto. Após aprovação final das referidas propostas de emenda pelo GT e 
pela CAJ, o trabalho seguirá para as instâncias deliberativas da CNseg. 
 
GT Cláusula de Embargos e Sanções: coordenado pela SEJUR, o GT foi constituído no âmbito da 
CAJ e da Comissão de Resseguro, ambas da CNseg, além de contar com representantes da 
Associação Internacional de Direito do Seguro (AIDA), da Associação Nacional das Resseguradoras 
Locais (AN-Re) e do IRB Brasil-Re, com o objetivo de discutir a viabilidade da inserção da cláusula 
de embargos e sanções nas apólices de seguro. A referida cláusula visa a impedir que seja firmado 
qualquer contrato de seguro e resseguro com segurados ou beneficiários, pessoas físicas ou 
jurídicas, que constem da lista de países objeto de embargos e sanções impostos pelos Estados 
Unidos, Reino Unido, Comunidade Europeia e ONU. Foram realizadas cinco reuniões do GT, tendo 
sido elaborado documento que defende a utilização facultativa da cláusula de embargos e sanções 
nas apólices pelas seguradoras e resseguradoras nacionais, baseado nos seguintes argumentos:  
(i) princípio da legalidade; (ii) princípio da motivação; (iii) princípio da transparência; (iv) princípio 
da livre iniciativa/liberdade de contratar; (v) limites da administração; (vi) risco de 
imagem/reputação; (vii) risco de solvência; (viii) similaridade entre os programas GAFI e OFAC – 
quanto aos objetivos; (ix) possibilidade de aplicação da cláusula de embargos e sanções aos 
contratos massificados, tendo em vista a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos 
referidos contratos. O documento final produzido pelo GT, aprovado pelas Comissões de Assuntos 
Jurídicos e de Resseguro da CNseg, aguarda avaliação pelas instâncias deliberativas da CNseg. 
 
 

9.1.3. Grupos de Trabalho Jurídico e Estratégico Seguro Habitacional  
 
Originado a partir da Lei nº 4.380/1964 e extinto posteriormente, o Seguro Habitacional do 
Sistema Financeiro de Habitação (SH/SFH) que era de contratação obrigatória em apólice única 
(Apólice Pública) e de condições padronizadas até 24/06/1998, tem enfrentado uma verdadeira 
indústria de ações judiciais de pedidos de indenização. Escritórios de advocacia vêm conseguindo 
obter junto a Tribunais de diversos Estados da Federação decisões favoráveis aos seus interesses, com 
indenizações indevidas, que somam cifras de grande vulto, em detrimento do FCVS e das seguradoras. 
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E isso porque as seguradoras que atuaram no SH/SFH, na condição de meras prestadoras de 
serviço ao FCVS, foram e continuam sendo demandadas nessas ações judiciais coletivas, não 
obstante o fato de a responsabilidade pelo SH/SFH ter sido assumida, por lei, pelo Fundo de 
Compensação de Variações Salariais-FCVS, fundo público vinculado ao Tesouro Nacional. 
 
Diante desse quadro e levando-se em conta questões suscitadas no âmbito do STJ, referentes a 
julgamento de recursos repetitivos para alcance de repercussão geral da matéria, foram criados, no 
âmbito da CNseg, dois Grupos de Trabalho: um, com enfoque jurídico; e outro, com enfoque 
político/estratégico. 
 
As decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário estão sendo gradativamente modificadas 
desde o advento da Lei nº 13.000/2014, que, de forma inequívoca, prevê que a Caixa Econômica 
Federal, na qualidade de administradora do FCVS, ingresse em todas as ações que envolvam o 
SH/SFH. Assim, os GTs Estratégico e Jurídico, com o apoio da SEJUR e dos escritórios de advocacia 
contratados pela Confederação, têm acompanhado essas ações judiciais e desenvolveram 
fundamentação adequada e teses convincentes que foram primordiais para a reversão de 
julgamentos no âmbito do STJ, anteriormente desfavoráveis às seguradoras e, por consequência, 
ao FCVS. 
 
Diante desse intenso trabalho desenvolvido, o STJ vem consolidando o entendimento de que as 
ações de SH/SFH devem ser julgadas internamente pelas Turmas que compõem a Primeira Seção 
da Corte, especializadas nos julgamentos relacionados ao Direito Público, as quais, na maioria de 
seus julgados, têm aplicado não só a Lei nº 13.000/2014, mas também o art. 109, inciso I, da 
Constituição Federal e o verbete da Súmula 150 do STJ para fixar a competência da Justiça Federal 
no julgamento das ações que versam sobre aquele seguro. 
 
Além disso, após a edição do novo Código de Processo Civil, foram instaurados pelo TJRN e pelos 
TRFs da 4ª e da 5ª Região três Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), que têm 
o mesmo objeto quanto à definição sobre a necessária remessa dos autos para a Justiça Federal, 
para aferição sobre o interesse da Caixa nas demandas referentes à Apólice Pública do SH/SFH. 
Tais incidentes contam com o pedido de atuação da CNseg, na qualidade de amicus curiae, e são 
acompanhados periodicamente pelo GT Jurídico Habitacional. 
 
Recentemente, a CNseg ainda pediu sua intervenção, na qualidade de amicus curiae, nos autos do 
Recurso Extraordinário nº 827.996/PR, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, e que tem por 
objeto a discussão da competência da Justiça Federal para processar e julgar ações de SH/SFH em 
razão do interesse jurídico da CAIXA. A matéria, objeto do Recurso Extraordinário nº 827.996/PR, 
teve repercussão geral reconhecida, por maioria, em votação eletrônica, acatando proposição do 
ministro Gilmar Mendes, relator do processo. Referida matéria traz impactos ao patrimônio 
público, em especial ao FCVS, e transcende os interesses subjetivos da demanda, o que ensejou o 
pedido de suspensão nacional dos processos que possuem o mesmo objeto do referido Recurso 
Extraordinário, para evitar todos os riscos já detectados nas ações que envolvem o SH/SFH. 
 
No âmbito técnico-administrativo, foram editadas pelo Conselho Curador do FCVS (CCFCVS) as 
Resoluções nos 436/2018 e 438/2018, consideradas prejudiciais ao direito das seguradoras de serem 
plenamente ressarcidas pelas condenações judiciais que vêm sofrendo como sucessoras do FCVS.  
 
Os representantes da FENASEG indicados para compor o denominado Grupo Técnico do CCFCVS 
(GT-FCVS) estão participando de debates com os representantes das demais entidades 
diretamente envolvidas nesse assunto (PGFN, Caixa, Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria 
Executiva do CCFCVS), visando a abreviar a concepção de novo normativo que regulamente os 
ressarcimentos e minimize os impactos financeiros às seguradoras. 
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A SEJUR continua atenta ao andamento de tais questões, coordenando as atividades do GT Jurídico, 
acompanhando a atuação dos escritórios contratados, oferecendo apoio àqueles representantes da 
FENASEG e assessorando as atividades do GT Estratégico do Seguro Habitacional. 
 
 

9.1.4. Proposições Legislativas 
 
A Superintendência Jurídica acompanhou, em conjunto com a Diretoria de Relações Institucionais, 
o andamento de aproximadamente 2.767 proposições legislativas de interesse do mercado 
segurador, em tramitação na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nas Assembleias 
Legislativas e na Câmara Legislativa do Distrito Federal, durante o ano de 2018.  
 
A SEJUR elaborou pareceres, propostas de emenda, substitutivos, notas técnicas, memorial 
descritivo e razões de veto a diversas proposições legislativas, além de anteprojetos de lei, 
totalizando 411 manifestações, inclusive as elaboradas por solicitação da Subcomissão de Projetos 
de Lei da FenSeg e a pedido da FenaSaúde, em virtude de reuniões conjuntas com a SEJUR e a 
DIRIN para análise de proposições sobre Saúde Suplementar. Esse número representa um 
acréscimo superior a 69% em relação às propostas elaboradas no ano anterior. 

 
 

TRABALHO REALIZADO QUANT. 

Pareceres pela Rejeição 171 

Pareceres de Apoio 09 

Emendas 

    Aditivas 27 

    Modificativas 113 

    Supressivas 39 

Substitutivos 27 

Notas Técnicas 04 

Memorial Descritivo  01 

Razões de Veto 17 

Anteprojetos de Lei 03 

TOTAL 411 

 
 
No Anexo 18.1, são destacadas as principais proposições legislativas acompanhadas e as minutas 
de proposições legislativas (anteprojetos de lei) elaboradas pela Superintendência. 
 
 

9.1.5. Acompanhamento de Ações Judiciais  
e Procedimentos Administrativos  
 
A Superintendência Jurídica, por meio da Gerência de Contencioso, acompanha e atua em ações 
judiciais e procedimentos administrativos de interesse e relevância para o mercado segurador, bem 
como coordena o contencioso interno da Fenaseg, CNseg e Federações associadas. 
 
Durante 2018, a SEJUR monitorou e atuou em 601 ações judiciais de interesse para o mercado, das 
quais 30 são Ações Diretas de Inconstitucionalidade, três são Incidentes de Assunção de 
Competência, sete repercussões gerais, nove recursos repetitivos e especiais, 81 ações civis 
públicas, três ações coletivas, cinco Incidentes de Resoluções de Demandas Repetitivas e 426 ações 
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ordinárias e respectivos recursos que tratam sobre custo de apólice, RNS, cadastro de motoristas, 
saúde, SH/SFH, automóvel, tributário e vida. No contencioso interno (Fenaseg, CNseg e Federações 
associadas), foram coordenadas 17 ações judiciais e 20 procedimentos administrativos. 
 
 

AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS QUANT. 

ADI´s 30 

    Impetradas 5 

    Acompanhadas 11 

Representação de Inconstitucionalidade 14 

Ações de Interesse do Mercado Segurador 534 

    Incidente de Assunção de Competência 03 

    Repercussão Geral 07 

    Recurso Repetitivo e Recursos Especiais 09 

Ações Civis Públicas sobre Exercício Irregular da Atividade Seguradora 81 

    Ações Coletivas 03 

Incidentes de Resoluções de Demandas Repetitivas 05 

Ações Individuais (custo de apólice, RNS, cadastro de motoristas, 
saúde, SH/SFH, automóvel, tributário, vida) 

426 

Ações do Contencioso Interno 37 

Ações Judiciais do Contencioso Interno 17 

Processos Administrativos do Contencioso Interno 20 

TOTAL 601	
 
 
Em 2018, a SEJUR teve um aumento expressivo no acompanhamento de ações com impacto 
direto no mercado segurador, tendo sido pleiteado o ingresso da CNseg e das Federações 
associadas em diversas ações em trâmite nos Tribunais Superiores.  
 
Nesse sentido, a CNseg atuou de forma incisiva em Ações Civis Públicas que tratam do exercício 
irregular da atividade seguradora, além de ações que tratam da responsabilidade da seguradora 
nos casos de embriaguez, bem como em recursos específicos que tratam do reajuste de faixa 
etária no seguro de Vida, da análise da validade do seguro Prestamista e da responsabilidade do 
dever de informação do estipulante nos contratos de seguro de Vida coletivo.  
 
No caso do exercício irregular da atividade seguradora, a SEJUR, no decorrer de 2018, acompanhou e 
monitorou, no âmbito dos Tribunais Superiores e dos cinco Tribunais Regionais Federais, as ações 
ajuizadas pela Susep em face daqueles que desenvolvem atividade seguradora à margem da lei e da 
regulamentação pertinente. No ano de 2018, dos processos monitorados, a CNseg já pediu seu ingresso 
em 75 Ações Civis Públicas em trâmite nos Tribunais Regionais Federais, dentre os quais já foram 
deferidos formalmente o ingresso da Confederação em oito casos. No âmbito dos Tribunais Superiores, 
foi proferido o primeiro precedente favorável pela Segunda Turma do STJ nos autos do Recurso Especial 
nº 1616359/RJ, sendo confirmada a ilicitude em atuação de associação no mercado de seguros.  
 
A Confederação ingressou em 2018 com duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade que visam à 
declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 19.429/2018, do Estado do Paraná, que obriga à 
adoção dos valores constantes  da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos 
Odontológicos e das Leis nºs 14.692/2012 e nº 16.080/2017, ambas do Estado de Pernambuco, 
que tratam, em linhas gerais, do direito de livre escolha da oficina mecânica ao consumidor que 
adquire seguro para veículo automotor, em casos de cobertura dos danos ao veículo segurado ou 
a veículos de terceiros.  
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No âmbito estadual, a Fenaseg ingressou com Representações de Inconstitucionalidade em face 
de Leis Estaduais que visam à cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação 
(ITCMD) sobre valores pagos a título de VGBL (Planos de Previdência Complementar com 
Cobertura por Sobrevivência) e PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), o que já foi impetrado 
nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e Goiás, adiante detalhadas. 
 
Em relação às ações do seguro Habitacional do SFH, em 2018 a CNseg pleiteou o seu ingresso nas 
principais ações que tratam do tema, com destaque  ao pedido de ingresso nos autos do Recurso 
Extraordinário  nº 827.996/PR, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que tem por objeto a 
discussão da competência da Justiça Federal para processar e julgar ações de SH/SFH em razão 
do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal e que teve repercussão geral reconhecida, por 
maioria, em sessão plenária virtual realizada no dia 05/10/2018, o que ensejou o pedido de 
suspensão nacional dos processos não só pela CNseg, como também pela CEF e pela AGU. 
 
Adicionalmente, a partir do ano de 2018, a SEJUR também passou a acompanhar e atuar 
diretamente em todas as ações e procedimentos administrativos que tratam do Sistema Nacional 
de Gravames e do Sistema de Registro de Contratos de Financiamento de Veículos.   Com relação 
ao Registro Nacional de Sinistros (RNS), a SEJUR acompanhou a tramitação de 47 ações judiciais 
propostas em face da Fenaseg e da FenSeg, que questionam a legalidade da inclusão do nome dos 
autores no RNS, requerem a exibição das informações constantes no sistema e a anulação do 
cadastro e pedem a condenação da Federação ao pagamento de indenização a título de danos 
morais. Foi identificado em monitoramento feito pela SEJUR que até dezembro de 2018 foram 
extintas sem resolução do mérito e julgadas improcedentes 41 ações, com base nas teses de 
defesa resultantes de alinhamento estratégico entre a Superintendência Jurídica e o escritório que 
patrocina as ações. 
 
No Anexo 18.2, o resumo das principais ações judiciais em que houve atuação da SEJUR. 
 
 

9.1.6. Outras Atividades Relevantes 
 
1º Seminário Jurídico da CNseg: em 13/12/2018, teve lugar no auditório da Bolsa de Valores do 
Rio de Janeiro o 1º Seminário Jurídico da CNseg, com o objetivo de aprofundar o diálogo entre o 
Poder Judiciário e os operadores do Direito do Seguro e seus representantes, com vistas à redução 
da judicialização e à construção de relações contratuais de colaboração e boa-fé recíprocas, em 
conformidade com a legislação e a construção jurisprudencial brasileiras. Durante o evento, foram 
abordados quatro temas de grande relevância para o Direito e a sociedade, analisados sob a ótica 
das relações contratuais do seguro, a saber: Proteção de Dados; Análise de Impacto Regulatório; 
Seguro de Garantia Judicial; e Seguros e Planos de Saúde. O Seminário contou com a presença de 
cerca de 380 pessoas e teve em seu quadro de expositores a participação de advogados 
especialistas, doutores, mestres, professores, procuradores da ANS e Susep, membros do Poder 
Judiciário e Legislativo, com destaque para os ministros do STJ João Otávio de Noronha 
(Presidente do STJ), Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva. A realização do 
evento foi noticiada, espontaneamente, no site do STJ, em 14/12/2018, inclusive com referência ao 
lançamento da 9ª edição da Revista Jurídica de Seguros da CNseg. 
 
Exercício Irregular da Atividade Seguradora: diante dos negativos efeitos sistêmicos que 
poderão ser ocasionados em  razão da atuação irregular das associações no mercado de seguros 
privados do País quando da venda da denominada proteção veicular, dentre eles a concorrência 
desleal e a segurança do mercado para os consumidores e as empresas que nele atuam, a CNseg, 
com o apoio jurídico da SEJUR, apresentou as seguintes iniciativas para o combate dessa atuação, 
totalmente à margem da legislação: (i) acompanhamento e monitoramento, no âmbito dos 
Tribunais Superiores e dos cinco Tribunais Regionais Federais (TRFs), das ações ajuizadas pela  
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Susep em face daqueles que desenvolvem atividade seguradora à margem da lei e da 
regulamentação pertinente; (ii) participação em reuniões junto à  Susep com o intuito de 
alinhamento de estratégias a serem adotadas  nas ações que tratam do exercício marginal da 
atividade seguradora. A constante troca de informações da CNseg com a autarquia tem sido 
fundamental para o êxito das ações que tratam do exercício irregular da atividade seguradora; e  
(iii) atuação e monitoramento de cinco projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados 
que pretendem legalizar a atividade das associações e cooperativas que atuam ou venham a atuar 
irregularmente no mercado de seguros. 
 
FenaSaúde | Proposições Legislativas sobre Saúde Suplementar: a SEJUR mantém reuniões 
periódicas com a FenaSaúde, das quais também participa a DIRIN, para debater e deliberar sobre 
o interesse no acompanhamento de proposições legislativas e colher subsídios técnicos para a 
elaboração de pareceres, notas técnicas ou propostas de emendas e de substitutivos a 
proposições legislativas. Em 2018, foram discutidas cerca de 570 proposições legislativas, que 
entre outros temas tratam  de: compartilhamento de dados com o SUS; reprodução assistida; 
doulas; natimorto; teste alérgico; profissional de odontologia; justificativa de negativa de 
cobertura; vedação de capital estrangeiro na saúde; suspensão dos contratos individuais; 
obrigatoriedade de luvas; obrigatoriedade de plantão 24h; custeio para o sistema regional de 
saúde; teste de DNA; e Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos 
(CBHPO).  
 
Comissão de Relações de Consumo da CNseg: a SEJUR participa das reuniões da Comissão em 
referência e tem pauta fixa nas reuniões relativamente às proposições legislativas que tratem de 
direito do consumidor e que possam interferir na atividade das seguradoras.  
  
Conselho de Ética da CNseg:  a SEJUR participa das reuniões do Conselho de Ética da CNseg, 
apoiando e assessorando os procedimentos desenvolvidos no seu âmbito, tendo elaborado, em 
2018, recomendação sobre seguro Prestamista, minuta de advertência à empresa do mercado e 
propostas de alteração ao Regimento Interno do Conselho de Ética. 
 
Subcomissão de Projetos de Lei da FenSeg: a SEJUR participa das reuniões bimestrais da 
Subcomissão de Projetos de Lei da FenSeg, em que se discute e se delibera sobre o interesse no 
acompanhamento das matérias e se colhem subsídios técnicos para a elaboração de parecer pela 
rejeição, nota técnica ou propostas de emendas e de substitutivos a proposições legislativas.  
Em 2018, foram discutidas cerca de 88 proposições legislativas, que entre outros temas tratam 
de:  questões atinentes ao seguro de Responsabilidade Civil, ao seguro de Automóvel, ao seguro 
Rural e ao seguro Garantia de obras públicas. 
 
GT Projetos de Lei da FenaCap:  o GT foi constituído no âmbito da CAJ da FenaCap e contou com 
a participação da SEJUR. Foi realizada reunião em outubro, ocasião em que analisou e deliberou a 
respeito dos 54 projetos de lei de possível interesse para a Federação. Em novembro, durante a 
reunião da CAJ da FenaCap, a Comissão validou o trabalho do GT. 
 
GT Governança da FenaCap: o GT foi constituído no âmbito da CAJ da FenaCap e contou com a 
participação da SEJUR. O grupo analisou e deliberou sobre a política de governança e o regimento 
interno da Federação. A CAJ da FenaCap ainda apreciará o trabalho do GT. 
 
Proposta de regulamentação da Lei (SP) nº 16.758/2018: a lei em questão torna obrigatória, no 
Estado de São Paulo, a informação sobre cor ou identificação racial em todos os cadastros, bancos 
de dados e registros de informações assemelhados, públicos e privados, que se destinem à coleta 
de dados pessoais. A referida lei, que será regulamentada pelo Poder Executivo, prevê a incidência 
de multa de 50 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo em caso de seu descumprimento e exige 
que as seguradoras, ao coletarem dados de seus proponentes/segurados, obtenham informações 
sobre a sua identificação étnica e racial. Entretanto, tais informações atualmente não são exigidas 
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dos proponentes/segurados, até porque não fazem parte do negócio das seguradoras. Tais 
exigências poderão ensejar a propositura de demandas judiciais cíveis e penais contra as empresas 
do setor de seguros privados ou seus representantes, sob o argumento de que a não aceitação de 
um risco se deu com base na discriminação étnica e racial. Diante desse cenário, considerando que 
a lei será regulamentada pelo Poder Executivo, a SEJUR elaborou uma proposta de 
regulamentação com vistas a delimitar o escopo de aplicação da Lei nº 16.758/2018 apenas para 
as entidades públicas e privadas que tenham foco em ações e projetos voltados para a população 
negra e indígena, ou seja, a entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, com projetos e ações 
nas referidas áreas, e não a qualquer gestor de cadastros, bancos de dados e registros de 
informações assemelhados, públicos e privados, como se pode interpretar pela leitura do caput do 
art. 1º da Lei nº 16.758/2018, do Estado de São Paulo. O assunto foi objeto de reunião entre a 
SEJUR e a DIRIN junto à Coordenação de Política Pública da Secretaria de Justiça e Defesa do 
Cidadão, que regulamentará a lei. 
 
Guarda de Documentos | Consulta Pública Susep nº 04/2018: a SEJUR participou das 
discussões envolvendo a Consulta Pública nº 04/2018, que estipula prazo para guarda e dispõe 
sobre armazenamento de documentos das operações de seguro, resseguro, capitalização, 
previdência complementar aberta e de corretagem, realizadas no âmbito da Comissão de 
Digitalização da CNseg. Em agosto, foi analisada a íntegra da minuta da Circular da Susep objeto 
da Consulta Pública, à luz das sugestões recebidas de algumas seguradoras. A SUPAT da CNseg 
consolidou a proposta da Comissão, a qual foi aprovada pela SEJUR e pela Diretoria Técnica da CNseg. 
 
Certificação técnica pela Fenaseg dos funcionários das associadas: a SUPAM da CNseg 
solicitou à SEJUR análise a respeito da adoção da assinatura eletrônica dos gestores nos 
formulários de solicitação da certificação técnica por tempo de serviço, em substituição à 
assinatura física, e o envio do certificado por e-mail, em substituição ao envio pelos correios.  
A SEJUR, ao analisar o tema, não identificou qualquer óbice legal à adoção da assinatura digital no 
requerimento de Certificação Técnica, em substituição à assinatura física.  
 
Subvenção econômica ao prêmio do Seguro Rural: a SEJUR respondeu a consulta da Comissão 
de Seguro Rural da FenSeg sobre a segurança jurídica em caso de emissão de apólice no ano 
seguinte ao da aceitação, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), de 
proposta de subvenção econômica. Isso porque a Lei nº 10.823/2003, que dispõe sobre a 
subvenção econômica ao prêmio do seguro Rural, estabelece que as obrigações assumidas pela 
União em decorrência da subvenção econômica serão integralmente liquidadas no exercício 
financeiro de contratação do seguro Rural. Considerando que (i) o envio de proposta à seguradora 
não configura, por si só, a efetiva formação do contrato de seguro, que depende de 
consentimento recíproco de ambos os contratantes, ainda que tacitamente, para sua formalização 
e (ii) o envio de proposta de contrato de seguro ao MAPA, via Sistema de Gerenciamento da 
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, não configura o momento da efetiva contratação da 
subvenção econômica, que depende de aceitação pelo MAPA, a SEJUR concluiu que a emissão da 
apólice de seguro no ano seguinte ao da proposta, desde que em até 45 dias do recebimento da 
proposta, não configura afronta à legislação vigente. 
 
Projeto Piloto de Subvenção Privada: a Comissão de Seguro Rural da FenSeg fez consulta à 
SEJUR sobre eventual insegurança jurídica que ocorreria em face da ausência de regulação pela 
Susep quanto à possibilidade de que parte do prêmio do seguro Rural possa ser paga por agente 
privado que não seja o segurado ou algum órgão governamental. A análise da SEJUR concluiu no 
sentido de que, considerando que competem ao CNSP e à SUSEP a regulação e a fiscalização do 
setor, respectivamente, e que todas as relações contratuais relacionadas ao seguro são respaldadas 
em previsão legal, faz-se necessário que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
consulte a Susep sobre a figura do agente privado, de forma a garantir a segurança jurídica do 
Projeto Piloto de Subvenção Privada. 
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Cobrança de prêmio do seguro Rural: a Comissão de Seguro Rural da FenSeg consultou a SEJUR 
sobre os aspectos jurídicos relacionados à cobrança, ao segurado, do valor da subvenção 
econômica ao prêmio do seguro Rural quando a subvenção não for concedida pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Considerando que a subvenção de prêmio ao 
seguro Rural é o subsídio dado pelo MAPA ao produtor rural, com o objetivo de pagar parte do 
prêmio do seguro, a SEJUR concluiu em seu parecer que a não concessão de tal benefício ao 
produtor atribui  a ele a responsabilidade pelo pagamento dessa parcela do prêmio, não havendo 
óbice legal quanto à cobrança do prêmio faltante, pela sociedade seguradora, ao produtor, 
sobretudo porque a cobrança é respaldada pelo ordenamento jurídico brasileiro (Constituição 
Federal, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor).  
 
Ofício sobre a Circular Susep nº 577/2018: a SEJUR colaborou na elaboração do Ofício FenSeg 
31/2018, acerca da Circular Susep nº 577/2018, publicada em 28/09, que alterou a Circular Susep 
nº 477/2013, que trata do seguro Garantia, incluindo na mesma, essencialmente, cláusula 
específica da cobertura adicional de ações trabalhistas e previdenciárias. No referido Ofício, a 
FenSeg manifesta sua discordância com a cobertura instituída, por estar em desacordo com a 
legislação atinente ao tema, nomeadamente com a Súmula nº 331 do TST, o art. 71, § 1º da Lei nº 
8.666/1993, o art. 37 da Constituição Federal e pronunciamentos do STF (ADC 16/DF e RE 760.931), 
razão pela qual pleiteou a descontinuidade da comercialização dessa cobertura e, por conseguinte, 
da sua eficácia. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento da Susep, a FenSeg pleiteou 
a suspensão imediata da Circular Susep nº 577/2018 no tocante à cláusula específica i: ações 
trabalhistas e previdenciárias e abertura de consulta pública ao mercado sobre o tema.  
 
Revisão do Bilhete do Seguro de Roubo e Furto Qualificado de Celular: a SEJUR, a pedido da 
Comissão de Garantia Estendida e Affinity da FenSeg, deu suporte jurídico ao Grupo de Trabalho 
que estuda a simplificação do bilhete de seguro de Celular. Os pontos de revisão do bilhete têm 
como base as sugestões apresentadas nos Colóquios de Proteção do Consumidor de Seguros, 
realizados pela Superintendência de Acompanhamento de Conduta de Mercado da CNseg. 
 
Revisão do Guia de Boas Práticas da FenSeg sobre o Seguro de Transportes: a SEJUR analisou, 
por solicitação da Comissão de Transportes da FenSeg, o Guia de Boas Práticas do Seguro de 
Transportes. O documento visa a estabelecer recomendações que aprimorem o relacionamento 
entre as seguradoras, destas com os segurados, corretores, fornecedores, resseguradores, 
prestadores de serviços, setores público e privado, órgãos de supervisão e controle, agências 
reguladoras, órgãos de proteção e preservação do meio ambiente, entre outros, contribuindo de 
forma assertiva na uniformização do instituto do seguro de Transportes através de recomendações 
pautadas na legislação em vigor e nas boas práticas, almejando o equilíbrio nas relações.  
 
Revisão do Guia de Riscos de Engenharia da FenSeg: a SEJUR analisou, por solicitação da 
Comissão de Riscos de Engenharia da FenSeg, o guia explicativo do seguro de Riscos de 
Engenharia. O mencionado guia tem por objetivo esclarecer os conceitos e os termos 
estabelecidos no produto. 
 
Imposto sobre Produtos Industrializados: a SEJUR, a pedido da FenSeg, elaborou minuta de 
ofício à Susep para prestar esclarecimentos sobre a matéria tratada no Ofício Susep nº 97/2018, 
que dispõe sobre o procedimento de liquidação de sinistro de veículo automotor com isenção 
fiscal de IPI. O mencionado ofício teve por objetivo solicitar que a Susep aguarde o 
pronunciamento da Receita Federal após reunião agendada pela FenSeg com a Receita, 
suspendendo os efeitos do Ofício SUSEP, ou que fixe um prazo de 180 dias para as seguradoras 
adaptarem seus sistemas, com vistas ao cumprimento do estabelecido na nota Cosit nº 267/2017, 
que trata do assunto. 
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Pareceres Jurídicos para a Gerência de Prevenção e Combate à Fraude da CNseg: no decorrer 
de 2018, a SEJUR elaborou pareceres jurídicos, que foram apresentados ao Comitê de Gestão da 
CNseg, como fundamento para novas contratações de escritórios criminais para atuação em casos 
selecionados pela Gerência de Prevenção e Combate à Fraude da CNseg (GPCF). Os pareceres 
elaborados pela SEJUR foram baseados nos relatórios e informações encaminhadas pela GPCF, 
bem como nos apontamentos apresentados pelo seu consultor criminal. 
 
Comissão de Prevenção e Combate à Fraude da FenSeg: o fórum em questão recebe assessoria 
da Superintendência Jurídica, inclusive quanto à elaboração e ao encaminhamento de respostas 
aos ofícios encaminhados pelos diversos órgãos públicos a respeito dessa temática. 
 
Parecer Jurídico sobre o The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA): elaboração de parecer 
jurídico para embasar decisão acerca de contrato no qual havia obrigação da CNseg e/ou das 
Federações associadas de obedecer às regras estatuídas pela Lei Americana de Anticorrupção no 
Exterior (FCPA). O parecer fez um cotejo entre os pontos compatíveis, semelhantes em face 
daqueles estabelecidos pela legislação brasileira de combate à corrupção, como, por exemplo, a 
Lei nº 12.846/2013. Concluiu que as condições do FCPA são similares às da lei brasileira, contudo 
terão eficácia somente no que for aplicável segundo a legislação brasileira.  
 
Marcas e Patentes: a SEJUR é responsável pelas interfaces referentes às solicitações de registro e 
prorrogação das marcas e patentes de propriedade da CNseg e das Federações associadas, assim 
como da Fenaseg, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 
 
 

9.1.7. Conselho de Recursos do Sistema Nacional  
de Seguros Privados (CRSNSP) 
 
Atuaram nas sessões de julgamento do CRSNSP, em 2018, representando a Fenaseg, os 
conselheiros titular e suplente, que contaram com o suporte jurídico da SEJUR. Nas oito sessões 
realizadas em 2018, estiveram em pauta 156 processos, tendo sido julgados 115, dos quais 28 
foram de relatoria dos representantes da Fenaseg. No ano de 2018, foi adotado novo sistema de 
distribuição pelo CRSNSP, pelo qual todos os conselheiros passaram a receber os processos 
completos, digitalizados, para estudo prévio a cada sessão.  Dos processos distribuídos, 29 foram 
objeto de relatórios e votos, 24 receberam apenas votos, e em 13 foram proferidos apenas 
despachos, perfazendo um total de 66 processos.  
 
 

9.1.8. Publicações 
 

Revista Jurídica de Seguros: é uma publicação especializada em textos jurídicos sobre seguro, 
previdência complementar aberta e capitalização, contemplando editorial e seções de doutrina, 
opinião, pareceres, internacional, legislação e jurisprudência comentada. São apresentados na 
Revista Jurídica de Seguros textos de juristas consagrados e de advogados que militam no setor, 
membros da academia e do Poder Judiciário. As opiniões emitidas pelos articulistas que assinam 
os textos publicados são de total responsabilidade deles e, admitidas pelo Conselho Editorial da 
CNseg, não sofrem qualquer censura, mantendo-se a isenção que dá credibilidade à edição.  
 

O Conselho Editorial da Revista Jurídica de Seguros se reuniu quatro vezes e o Núcleo de Edição, 
38 vezes. Em 2018, foram publicados os números 8 e 9 da Revista, em maio e novembro, 
respectivamente. 
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Revistas e Periódicos: os colaboradores da SEJUR publicaram os seguintes trabalhos: 

 
 

TÍTULO AUTORIA PUBLICAÇÃO 

Em cima do Muro Gloria Faria Informativo Roncarati – 01/01/2018 

Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais Gloria Faria Informativo Roncarati – 29/01/2018 

Todos em todos os lugares Gloria Faria Informativo Roncarati – 08/03/2018 

Controle de dados já! Gloria Faria Informativo Roncarati – 21/03/2018 

Carros elétricos: tecnologia a favor do ambiente Glória Faria Notícias do Dia AIDA – 07/05/2018 
Informativo Roncarati – 11/06/2018 

Segurança no trânsito Gloria Faria Revista Jurídica de Seguros CNseg nº 08 

Fatores comportamentais e trânsito Gloria Faria Revista Eletrônica AIDA – Edição 06 
08/06/2018 

Mudanças comportamentais e trânsito Gloria Faria Informativo Roncarati – 11/062018 

Brasil e Inovação Gloria Faria Revista ACONSEG–RJ Jul/Ago/Set/2018 

As associações piratas e o consumidor de seguro Nathália 
Menezes 

Livro Aspectos Jurídicos do Contrato de 
Seguro. Ano VI – AIDA Brasil  

Violência, sociedade e seguro, as ações públicas e 
privadas para diminuição da reincidência criminal 

Gloria Faria Revista Jurídica de Seguros CNseg nº 09 

Recurso Especial nº 1.691.748/PR - Da utilização do 
seguro garantia judicial como forma de garantia ao juízo, 
mesmo havendo discordância do exequente 

Rafaela 
Barbosa 

Revista Jurídica de Seguros CNseg nº 09  

Lá e cá, nossas diferenças Gloria Faria Informativo Roncarati – 21/11/2018 

Nem tanto ao mar, nem tanto a terra Gloria Faria Informativo Roncarati – 13/12/2018 

Trinta anos de Constituição, três décadas de Democracia Gloria Faria Informativo Roncarati – 13/12/2018	
 
 

9.1.9. Quantitativo de Documentos Tratados, Elaborados,  
Analisados e Liberados 
 
Em 2018, a SEJUR recepcionou de diversos órgãos públicos e de particulares o expressivo 
quantitativo de 25.708 documentos, que foram devidamente analisados e estão sendo tratados por 
meio de elaboração de ofícios, circulares e cartas. 
 
Com o objetivo de otimizar o trabalho, foi modificado o atendimento às demandas externas 
recebidas pela SEJUR. Em triagem mais detalhada, os documentos de conteúdo semelhante foram 
compilados e expedidos de forma unificada, por meio de circulares ao mercado e ofícios diretos 
aos órgãos competentes e, dentro do possível, por via eletrônica, que passou a ser a forma 
prioritária de expedição. 
 
O novo modo de tratamento e expedição dos ofícios e circulares proporcionou maior efetividade 
ao atendimento dos órgãos públicos, bem como melhorias internas e econômicas ao setor (menos 
impressões, menos documentos a serem arquivados, menos despesas com Correios). 
 
Com relação ao ano de 2017, houve um aumento de 60,62% no quantitativo de documentos 
recepcionados pela SEJUR, bem como de 8,01% no número de análises contratuais. 
 
 

DOCUMENTO QUANT. 
Documentos recepcionados 25.708 
Ofícios 12.166 
Circulares 1.605 
Cartas 1.827 
Contratos, Termos Aditivos, Termos de Adesão, Convênios e/ou Acordos 876 
Elaboração de procurações e substabelecimentos 86	
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
 

DATA  EVENTO LOCAL ORG. REPRESENTANTE  PARTICIPAÇÃO 

07/05 Audiência Pública sobre o PL (RJ) 
nº 3804/2018 

RJ ALERJ Glauce Carvalhal 
e Alessandra 
Carneiro 

Expositoras 

26/06 Audiência Pública sobre o PLC 
nº 53/2018 

BSB Senado  Glauce Carvalhal Expositora 

24/08 Workshop Proteção de Dados RJ CNseg Glauce Carvalhal Debatedora  

13/09 Seminário Internacional Direito 
do Seguro e Novas Tecnologias 

RS UNISINOS Glauce Carvalhal Palestrante - Lei nº 13.709/2018 
sobre Proteção de Dados  

27/09 Mercado marginal e seus riscos 
para a atividade seguradora 

SP OAB/SP Glauce Carvalhal Palestrante – O mercado 
marginal e seus riscos para a 
atividade seguradora  

27/09 GNT AIDA Consumidor SP AIDA Glauce Carvalhal Palestrante - Lei sobre Proteção 
de Dados  

08/11 3º Encontro de Inteligência de 
Mercado 

SP CNseg Glauce Carvalhal Debatedora – Ciência de Dados: 
Oportunidades no mercado 
segurador 

13/12 1º Seminário Jurídico da CNseg RJ CNseg Glauce Carvalhal Expositora – Mesa de Abertura	
 

 
*** 

 
 

10. 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS  
E CONTROLES 
 
DIRETOR: PAULO HENRIQUE MENDES ANNES 
 
 

10.1. Superintendência de Administração e Finanças (SUAFI) 
 
SUPERINTENDENTE: LUÍS FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS 
 
A Superintendência de Administração e Finanças tem como objetivo estabelecer e zelar pela 
qualidade de execução dos serviços inerentes às áreas administrativa, financeira, operacional e de 
recursos humanos da CNseg e das Federações associadas, de maneira eficiente e eficaz, buscando 
minimizar riscos, e em conformidade com a legislação vigente e normas internas. 
 
A estrutura organizacional da Superintendência de Administração e Finanças é composta pelas 
seguintes gerências: 
 

• Financeira; 
• Recursos Humanos; 
• Administrativa; e 
• Operacional 
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O titular da Superintendência de Administração e Finanças representa a Fenaseg na gestão do 
Condomínio do Edifício Seguradoras. 
 

 
 

10.1.1. Realizações 
 
 

Em 2018, a SUAFI manteve o foco na melhoria da qualidade dos serviços prestados aos seus 
clientes internos, bem como na redução de custos, reestruturando gerências, reorganizando e 
automatizando processos, renegociando contratos, buscando novos fornecedores, além de outras 
ações. 
 
Como forma de melhorar a governança, os controles e os processos inerentes às compras de 
materiais e serviços da CNseg, foi criada a Gerência Operacional. Essa nova gerência tem como 
responsabilidade, ainda, a produção e o acompanhamento de informações gerenciais de consumo 
de materiais e desempenho de serviços, administrados pela Gerência Administrativa, com vistas à 
tomada de decisões. 
 
A Gerência Operacional se originou de uma reorganização interna — não houve contratação de 
novos funcionários — e caracteriza-se por ser uma equipe multidisciplinar, em que cada 
colaborador está apto a realizar múltiplas tarefas. Ela é composta pela área de compras, cadastro 
de fornecedores e de contratos, almoxarifado e por um pequeno núcleo de analistas. 
 

Através da reorganização de diversas atividades, buscou-se atingir maior automatização de 
processos e, com isso, tornar o atendimento das demandas mais ágil e eficaz. Também se 
implantou nova dinâmica de cotação padronizada para compras de materiais e se promoveu a 
renovação do rol de fornecedores, visando à redução de custos e à otimização do espaço do 
almoxarifado. Essas ações permitiram reduzir em 6,5% o número de itens no almoxarifado, 
favorecendo a redução do espaço destinado ao armazenamento dos produtos. No mesmo 
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período, as renegociações resultaram em redução de preços em 62% do portfólio de produtos 
comprados, resultando numa economia total de 11% no período. 
 
Em paralelo, maiores esforços foram direcionados ao cadastramento de contratos de prestação de 
serviços da empresa, o que permitiu melhor controle e rastreamento dos pagamentos da CNseg.   
O trabalho iniciou-se pelos contratos da área de RH e da Superintendência de Negócios e está 
sendo implementado em todos os contratos da Federação. 
 
Essa gerência liderou um grupo multidisciplinar montado para rever o processo de compras que 
resultou em uma proposta de projeto com todo seu detalhamento e investimento, a ser 
implantado em 2019, com o objetivo de redução de custos, melhoria da governança e do nível de 
controle do processo.  
 
Essa área foi responsável pela implementação, em agosto/18, do projeto Gestão de Viagens, 
conduzindo a customização, parametrização e testes do novo módulo de gestão de viagens do 
ERP da CNseg e firmando e alinhando a parceria com nova agência de viagens contratada para 
atender às demandas de nossos executivos e funcionários. Como resultado, foram emitidos mais 
de 400 bilhetes de passagens aéreas, todos dentro do nível de serviço estabelecido, com redução 
da ordem de 80% ou R$ 40 mil no valor pago a título de taxa de serviço. Ainda há potencial de redução 
de custos nesse processo, principalmente com o aumento do prazo médio de antecipação das compras 
das passagens, que continuará sendo perseguido através dos instrumentos de gestão implantados. 
 
Durante o ano de 2018, a Gerência Administrativa manteve o foco na redução de custos e na 
melhoria dos serviços prestados aos clientes internos, tendo atuado diversas vezes em parceria 
com a Gerência Operacional. Nessa linha, renovações de contratos foram feitas sem reajuste de 
valor, desligamentos ou afastamentos de funcionários não foram objeto de reposição, e processos 
sob responsabilidade da área sofreram modificações - ou estão em fase de avaliações - com vistas 
a ganhos de qualidade e produtividade.  
 
Os principais resultados desse processo contínuo de revisão e renegociação de contratos foram: 
 

• Substituição do fornecedor de material de higiene e limpeza, com uma economia da ordem 
de 21% dos gastos; 

• Manutenção do gerador: a economia foi mais expressiva, com redução de 60% do preço; 
• Renovação do parque de impressoras da CNseg, que permitiu uma redução de custo com o 

aluguel das máquinas da ordem de 14%, ou seja, R$ 34 mil anualizados; adicionalmente, a 
tecnologia embarcada nos novos equipamentos irá permitir a ampliação dessa economia 
no médio prazo; 

• Renegociação do contrato de telefonia móvel, que permitirá em 2019 uma redução dessa 
despesa em 64%, isto é, R$ 60 mil; e 

• Outras ações realizadas durante ano voltadas à revisão de condições contratuais também 
promoveram economia em áreas como telefonia, locação de máquinas, armazenamento e 
terceirização de mão-de-obra, que variam de 6 a 30%, perfazendo um total de R$ 50 
mil/ano. 

 
No que diz respeito às intervenções físicas na CNseg, ao final de novembro de 2018, foram 
entregues as obras do 9° andar, que contemplaram um estúdio de gravações, o novo escritório da 
FenaPrevi, uma sala para assessores e mais uma sala de reuniões, o que permitiu transferir os 
funcionários alocados no 13° andar para os demais andares da CNseg, com melhor ambiência, e, 
consequentemente, rescindir o contrato de aluguel desse, andar o que representará uma economia 
anual de R$ 700 mil.  
 
A Gerência de Recursos Humanos continuou desenvolvendo e consolidando ações e programas 
com o objetivo de contribuir para a melhoria dos processos relacionados à prestação de serviços 
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internos no âmbito da gestão de pessoas. Com intuito de tornar a área mais analítica e focada na 
melhoria da qualidade, da segurança e da produtividade, foram promovidas automatizações e 
descentralizações de processos do Departamento de Pessoal. Como exemplos, podem ser citados 
o planejamento anual de férias, a digitalização e o acesso seguro dos contracheques e informes de 
rendimentos, entre outras funcionalidades.  
 
Com relação ao processo de adequação e atendimento aos requisitos do E-social, a CNseg vem se 
preparando e cumprindo as obrigações nas datas estabelecidas, tendo enviado as informações 
referentes à 1ª fase de implantação, que diz respeito aos dados cadastrais das Federações. As demais 
etapas de implantação foram postergadas para 2019, conforme calendário do Governo. 
 
No que tange ao processo de desenvolvimento de pessoas, através do Programa Valorizar, sistema 
formal de avaliação do corpo funcional, e de entrevistas com os gestores das Superintendências da 
CNseg, o RH retomou as ações de capacitação e aprimoramento do conhecimento sobre três pilares: 
 

• Técnico e Comportamental: foram cerca de 90 ações de treinamento, contemplando 70 
funcionários (35% do total), num total de 1.124 horas de cursos; 

• Integração:  foram incluídos no programa de integração dos novos funcionários os cursos 
online Básico de Seguros e Seguro e Resseguro, em parceria com a Escola Nacional de 
Seguros. Essa ação visa a facilitar e acelerar o processo de conhecimento sobre nosso setor, 
bem como contribuir para difundir a cultura de seguros na sociedade; e 

• Desenvolvimento de Lideranças: estruturado o desenho do programa de desenvolvimento 
de líderes, mapeadas as empresas de consultoria aderentes e selecionada empresa para 
suportar esses treinamentos, que ocorrerão ao de 2019. 

 
 

Atenta à gestão do ambiente interno, a Gerência de Recursos Humanos liderou a elaboração de 
um plano de ação de âmbito corporativo para tratar dos aspectos mais sensíveis identificados na 
primeira pesquisa de clima organizacional da CNseg, aplicada em novembro de 2017. Em 
novembro de 2018, foi realizada pelo segundo ano consecutivo a pesquisa de clima, cuja adesão 
de nossos funcionários foi de 84% (90% em 2017), com a obtenção de um índice de favorabilidade 
de 74% (72% no ano anterior). 
  
Em relação aos processos de recrutamento e seleção, conseguiu-se consolidar o modelo de 
atendimento com suporte de consultoria externa, tornando os processos mais consultivos e 
assertivos com relação aos perfis selecionados. Foram 20 oportunidades que geraram processo de 
seleção nos mais diversos níveis da organização. 
 
A Gerência Financeira, conforme o que foi estabelecido na nova política de gestão de ativos 
financeiros da CNseg, operacionalizou a ampliação de três para seis no número de gestores da 
carteira de investimento. Ainda, ao longo do ano, através de seleção de consultoria especializada, 
vem acompanhando a gestão de riscos dessas carteiras vis-à-vis a meta de rentabilidade desses 
gestores. 
 
Essa gerência assumiu, a partir do mês de abril de 2018, o processo de faturamento dos serviços 
prestados pela SUPEN, bem como o processo de atendimento aos clientes externos. O nível de 
inadimplência manteve-se sob controle, abaixo de 1%. 
 
Em relação à gestão do Edifício Seguradoras, a administração manteve o empenho em melhorar a 
qualidade da prestação dos serviços internos, da manutenção estrutural e dos equipamentos, sem 
descuidar dos custos.  
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No que diz respeito às obras de segurança contra incêndio e pânico do Condomínio originalmente 
planejadas, praticamente todos os investimentos já foram concluídos. Ao fim do ano de 2018, 
ficaram faltando apenas mais uma intervenção para o término da modernização do PC de energia 
do prédio, a ser realizado pela Light, e a compra e instalação do gerador que irá alimentar os 
sistemas de segurança do Condomínio em caso de incêndio e falta de luz.  
 

*** 
 
 

10.2. Superintendência de Controladoria  
e Compliance (SUPEC) 
 
SUPERINTENDENTE: CARLOS AUGUSTO MOREIRA BORGES 
 
A Superintendência de Controladoria e Compliance (SUPEC) tem como objetivo implantar e manter 
um sistema de controles internos que promova a confiabilidade nas informações, a eficácia e 
eficiência nas operações e a aderência às políticas e normas internas; efetuar a contabilização de 
todas as operações da organização de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis a organizações sem finalidades de lucros; e garantir informações adequadas ao processo 
decisório, utilizando-se de informações contábeis e gerenciais e de controles internos que 
garantam a confiabilidade das informações. 
 

                
 
As principais atribuições da estrutura organizacional da SUPEC são apuração de tributos, 
fechamento de balanço, atendimento a auditoria externa, emissão de declarações (obrigações 
acessórias), elaboração e acompanhamento orçamentário, gestão de normativos, gestão de 
conformidade e segurança da informação. 
 
Adicionalmente às rotinas das áreas, destacamos as seguintes realizações em 2018: 

 
• Implantação do modelo de Revisão Analítica, alinhado com as melhores práticas advindas 

da SOX, com o objetivo de avaliar mensalmente os direitos, obrigações e desempenho da 
organização, analisando o saldo e a movimentação das principais contas do Balanço 
Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício da organização e identificando os 
principais fatos ocorridos e documentados no período; 
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• Realização de curso in company sobre Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Outras 
Informações Fiscais (EDF-Reinf), com o objetivo de informar, capacitar e treinar os 
colaboradores da equipe de contabilidade sobre o novo modelo de obrigação exigida 
pelas autoridades; 

• Atuação direta da equipe de contabilidade na implantação e homologação dos requisitos 
necessários para o devido atendimento às demandas do EDF-Reinf no sistema. 
Desenvolvimento de interfaces, bem como revisão dos processos contábeis e 
procedimentos tributários, fiscais e financeiros da organização, com a finalidade de manter 
a aderência e a conformidade com os requerimentos legais, além de promover integridade 
entre as fontes de entrada de informações e suas saídas; 

• Implantação de novo modelo de acompanhamento de resultado orçado com o realizado, 
com os objetivos de reduzir o tempo de análise, aumentar a confiabilidade nos números e 
identificar variações relevantes no período analisado; 

• Implantação de melhorias na apresentação do resultado da organização para o Conselho 
Diretor, contribuindo com as tomadas de decisão; 

• Implantação da ferramenta McAfee Web Gateway (bloqueio de acessos à internet) com o 
objetivo de obter maior segurança sobre o tráfego na web, melhor detecção proativa de 
malware, com cobertura total do tráfego da web, inclusive SSL, filtragem e proteção na web 
baseada em reputação e em categoria dos sites; 

• Realização da Operação Mesa Limpa.  Trata-se de uma vistoria nas instalações da 
organização, com o objetivo de verificar a adequação do seu quadro funcional ao 
normativo de Segurança da Informação - NPR-008 Mesa Limpa e Tela Protegida; 

• Realização de Pesquisa de Satisfação de Clientes Internos com o objetivo de proporcionar a 
constante melhoria da prestação de serviços entre os setores da organização; 

• Atualização das documentações normativas que definem as diretrizes que asseguram a 
proteção, o controle e o gerenciamento das atividades de processamento de informações, 
garantindo que os riscos de informação associados aos processos operacionais se mantenham 
em níveis de segurança aceitáveis, no que concerne à confidencialidade, à integridade e à 
disponibilidade dos dados manuseados ou arquivados nos ambientes físicos e lógicos. 

• Divulgados 42 documentos normativos, sendo duas Políticas, 15 Normas de Procedimentos 
e 25 Formulários das diversas áreas da organização; 

• Revisados 69 documentos, dos quais oito foram descontinuados e 61, ajustados:  o Manual 
de Organização, 22 Políticas, 37 Normas de Procedimentos e um Formulário das diversas 
áreas da organização; 

• Mapeamento e desenho do novo processo de faturamento, que unifica as receitas 
referentes a eventos, Sistema Integrado de Dados Técnicos de Seguros (SISEG) e Sistema 
Nacional de Gravames (SNG), bem como elaboração de norma relacionada, conforme os 
critérios e procedimentos das áreas intervenientes; 

• Revisão da norma de Gestão de Viagens em adequação ao processo atual, definindo novos 
critérios e procedimentos relacionados, bem como a construção da Política de Viagem, que 
determina as diretrizes a serem seguidas pelos colaboradores; e 

• Revisão da Política de Alçadas, simplificando e dando mais transparência e celeridade aos 
processos de pagamentos da organização, gerando uma redução relevante na quantidade 
de requisições.  

 
A SUPEC é responsável também pelo atendimento a todas as áreas da CNseg, Federações 
associadas e empresas quanto às solicitações que envolvam a configuração do Sistema MXM.  
Toda e qualquer alteração feita no sistema também precisa ser homologada, sendo as principais: 
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• Estrutura funcional; 
• Permissão de acesso a usuários para as requisições: internas, pagamentos, antecipação e 

compras; 
• Criação de requisições para as empresas; 
• Criação e associação de itens (bens, materiais e serviços); 
• Criação de regras com as alçadas; 
• Criação de pedidos; 
• Associação de grupos de pagamentos e grupos de cotação às respectivas requisições; 
• Manutenção da base de usuários; 
• Alocação de usuários na estrutura funcional; e 
• Alocação de subordinação funcional. 

 
No ano de 2018, foram tratadas 173 demandas (453 em 2017) que geraram 1.234 intervenções 
(1.804 em 2017) no Sistema ERP, uma redução de 61,7% e 31,6% nas demandas e intervenções, 
respectivamente, quando comparadas com 2017. 
 
A redução nas demandas e intervenções no sistema ERP é resultado da revisão e racionalização 
dos tipos de requisições, da uniformização das regras de alçadas e do aumento no grau de 
maturidade dos demandantes. 
 

*** 
 
 

10.3. Escritório de Projetos 
 
O Escritório de Projetos tem como objetivo assegurar que a CNseg alcance seus objetivos 
estratégicos por meio da seleção e execução do portfólio de projetos.  Posiciona-se como uma 
estrutura de execução da estratégia corporativa que desenvolve e assegura a aplicação de boas 
práticas em gerenciamento de projetos.  
 
Como principais atribuições, destacam-se implementar as melhores práticas em projetos, dar 
visibilidade aos projetos corporativos, mensurar os resultados alcançados, concentrar lições 
aprendidas e fornecer padrões de armazenamento das informações tendo como propósito 
institucionalizar a cultura de projetos na CNseg e o consequente aumento da maturidade em 
gerenciamento de projetos. 
 
No organograma corporativo, o Escritório de Projetos responde à Diretoria de Administração, 
Finanças e Controle (DIFIC) e é composto por dois colaboradores. 
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Adicionalmente às rotinas da área, destacam-se abaixo as principais realizações de 2018: 
 
 

10.3.1. Consolidação da Metodologia de Projetos 
 
Em 2018, a metodologia em gestão de projetos completou um ano na CNseg. A gestão de todos 
os projetos que compõem o portfólio foi realizada pela metodologia implantada pelo Escritório de 
Projetos. Todos os artefatos de planejamento e execução foram realizados em conjunto com as 
equipes dos projetos, gerando uma base de conhecimento na CNseg.  

 
Todo o material está disponível no Fórum de Planejamento Estratégico, uma plataforma web que 
tem como objetivo ser um repositório de documentação de todos os projetos e um canal de 
informação direcionado a todos os participantes. 

 
Numa breve análise comparativa dos cenários antes e após a implantação do Escritório de 
Projetos, pode-se observar a consolidação da gestão de projetos na CNseg: 

 
 

 
 
 

10.3.2. Gestão do Portfólio da Agenda Estratégica 
 
Em 2018, o portfólio de projetos era composto por 17 projetos distribuídos por seis Ênfases 
Estratégicas; desse total, 13 projetos tiveram um investimento de R$ 5,34 milhões. 
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Dos 17 projetos, 5 foram suspensos. Com isso, foram considerados 12 projetos como ativos. 
A média anual de desvio de prazo do portfólio de projetos, indicador que compara o planejado e o 
realizado, foi de 14%.    
 
 

 
 

 
Os projetos finalizados em 2018 estavam distribuídos nas Ênfases Inteligência de Mercado e 
Educação em Seguros, conforme segue: 

 

• Inteligência de Mercado: Análise do Impacto Regulatório (AIR), Informe Conjuntural do 
Setor de Seguros, Aperfeiçoamento da Projeção de Arrecadação do Mercado Segurador e 
As Novas Gerações Tecnológicas Geração Z e Alpha; e 

• Educação em Seguros: Parcerias com Instituições de Ensino e Produção de Vídeos 
Educativos para diversas Mídias. 

 
Os projetos em execução com término previsto para 2019 são os seguintes: 

 

• Ênfase Capital e Solvência: IFRS 17 e acompanhamento de temas de capital e solvência; 

• Ênfase Unidade de Negócios: 5ª Onda Evolução Tecnológica; 

• Ênfase Consumidor: acompanhamento das ações do setor de seguros no Judiciário e 
estudo sobre Câmara de Mediação; e 

• Ênfase Educação em Seguros: produção de livretos informativos. 
 
 
10.3.3. Gestão dos Projetos Corporativos 
 
Além dos projetos da Agenda Estratégica, ao longo de 2018 foram iniciados cinco projetos de 
caráter corporativo que foram planejados e monitorados em conjunto com o Escritório de Projetos. 
Esses projetos não fazem parte da Agenda Estratégica, mas têm caráter corporativo e por isso 
ficaram no âmbito do Escritório de Projetos. A média anual de desvio de prazo foi de 5%. 
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10.3.4. Alguns Números 
 
 

PROJETOS AGENDA ESTRATÉGICA 
 
• 70% das reuniões de status realizadas conforme planejado; 
• 62% dos projetos iniciados; 
• 33% dos projetos concluídos; e 
• 38% das reuniões de lições aprendidas realizadas. 

 
 

PROJETOS CORPORATIVOS 
 

• 80% das reuniões de status realizadas conforme planejado; 
• 100% dos projetos iniciados; 
• 40% dos projetos concluídos; e 
• 20% das reuniões de lições aprendidas realizadas. 

 
 

10.3.5. Outras Frentes 
 
Além de fazer a gestão de projetos, a área atuou como facilitador no mapeamento de iniciativas com 
foco estratégico e corporativo, envolvendo equipe multidisciplinar de diferentes Superintendências.  
 
Em 2018, esse trabalho foi realizado para mapear as iniciativas relacionadas ao Programa Pesquisa 
de Clima, que contou com dez participantes de diferentes áreas totalizando, 20 horas de trabalho 
em reuniões realizadas em conjunto com a equipe. Além do mapeamento das iniciativas, as 
mesmas foram priorizadas e selecionadas para auxiliar na tomada de decisão da alta gestão. 
 
O trabalho resultou em sete iniciativas, duas delas categorizadas como projetos e monitoradas 
pelo Escritório de Projetos. 
 
 

*** 
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11. 
DIRETORIA DE EVENTOS 
 
DIRETORA: SOLANGE BEATRIZ PALHEIRO MENDES 

 
 

11.1. Superintendência de Eventos (SUPEV) 
SUPERINTENDENTE: LEILA DE NAZARETH PONTES GUIMARÃES 
 
A Superintendência de Eventos (SUPEV) tem como objetivo propor o planejamento, gerenciar e 
implementar as demandas relacionadas a congressos, seminários e palestras, além de outros eventos 
internos e externos da CNseg, FenaCap, FenSeg, FenaPrevi e FenaSaúde, dentro dos padrões de 
qualidade e transparência estabelecidos, em prol do fortalecimento institucional do seguro.   
Também planeja e gerencia a implementação do Prêmio Inovação em Seguros, acompanhando as 
etapas com o objetivo de garantir a integridade e confiabilidade do processo, bem como promover e 
formar opinião positiva para a inovação e desenvolvimento no setor de seguros. 
 

       

					 	
	
	
A SUPEV – alinhada ao planejamento estratégico e em cumprimento à política de redução de 
despesas da Confederação – registrou, em 2018, uma economia de 31% em relação ao orçamento 
previsto, com a organização e o apoio de 77 eventos, que reuniram 106.653 participantes,  
268 palestrantes e debatedores e alcançaram 7.150 visualizações pela internet através das 
transmissões ao vivo. 
 
Ao longo de 2018, também foram ampliadas as ações de divulgação e comercial, com o objetivo 
de gerar um melhor breakeven dos eventos, por meio de um maior número de inscritos e de 
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empresas patrocinadoras, que totalizaram R$ 2.422.350,00 em 67 cotas de patrocínio 
comercializadas. Foram 58 empresas que adquiriram algum tipo de espaço como estande, ponto 
de relacionamento, sala de reunião, entre outros, das quais 9% apoiaram um evento da CNseg pela 
primeira vez. 
 
No mesmo período, o site de eventos somou mais de 174.000 acessos e 71.000 usuários únicos, 
tráfego alcançado, principalmente, através das 195 campanhas de e-mail marketing, que 
totalizaram 3.665.162 envios para diferentes segmentos de público, além de posts em redes 
sociais, links patrocinados no mecanismo de busca Google e publicidade on-line em diversos sites 
afiliados. 
 
 

11.1.1. Eventos em Destaque 
 
 

23º ENCONTRO DE LÍDERES DO MERCADO SEGURADOR (01 A 4/03) 
 

Tradicional evento do calendário do setor de seguros, teve como objetivo analisar e discutir 
as perspectivas para 2018, bem como proporcionar o congraçamento das lideranças. Na 
pauta, temas relevantes como política, economia e sociedade, com a presença de 
eminentes especialistas. Com um público de 177 participantes, o Encontro de Líderes teve a 
duração de três dias e aconteceu no Recanto das Cataratas Thermas Resort & Convention, 
Foz do Iguaçu/PR.  
 
 

7º ENCONTRO DE RESSEGURO DO RIO DE JANEIRO (10 E 11/04) 
 

Evento de referência nos calendários nacional e internacional de seguros e resseguro, 
reuniu 706 participantes, do Brasil e de nove países estrangeiros: Estados Unidos (38), 
Inglaterra (10), Alemanha (7), Colômbia (3), Eslovênia (3), México (3), Suíça (3), Chile (2) e 
Equador (1). O evento teve a duração de dois dias e aconteceu no Windsor Convention & 
Expo Center, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. 
 
 

IX FÓRUM NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA PRIVADA (12/06) 
 

Realizado bianualmente, o evento alcançou a marca de 430 participantes e contribuiu para 
aprofundar as reflexões sobre os seguros de Pessoas e de Previdência Privada Aberta, em 
período de mudanças nos cenários político e econômico do Brasil. O Fórum aconteceu no 
Sheraton WTC, em São Paulo/SP.  
 
 

WORKSHOP ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO (26/01 E 13/07) 
 

O evento, uma iniciativa da FenaSaúde, teve duas edições no ano de 2018: a primeira 
debateu o tema O Controle dos Reajustes e reuniu 117 participantes presenciais e 1.183 
visualizações pela web; a segunda tratou do tema Custo da Saúde, Como Medir, e registrou 
111 participantes presenciais e 535 visualizações pela web. Ambos os encontros 
aconteceram na CNseg, no Rio de Janeiro/RJ. 
 
 

WORKSHOP LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (24/08) 
 

Evento de oportunidade, foi planejado de forma a ser o primeiro workshop do mercado a 
apresentar e repercutir um assunto novo e de alto impacto nas empresas, reunindo 134 
participantes presenciais e alcançando 1.583 visualizações pela web. O encontro contou 
com diversos especialistas do meio jurídico e de compliance para debater as mudanças 
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advindas com a Lei nº 13.709, publicada em 14/08/2018. O evento foi realizado na CNseg, 
no Rio de Janeiro/RJ. 
 
 

CONFERÊNCIA DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO NO SETOR DE SEGUROS (27/09) 
 

A Conferência, realizada em parceria com o Lloyds, contou com um público de 90 
participantes e discutiu temas como O Panorama da Diversidade e Inclusão no Setor de 
Seguros Brasileiros, Diversidade e Inclusão no Mercado do Lloyd`s of London e também 
contou com a apresentação do movimento global Women of the World – Festival de 
Mulheres do Mundo. O grande destaque foi a presença da CEO do Lloyd’s, Inga Beale. O 
evento foi realizado na CNseg, no Rio de Janeiro/RJ. 
 
 

4º FÓRUM DA SAÚDE SUPLEMENTAR (22 E 23/10) 
 

Principal evento da FenaSaúde, a quarta edição do Fórum reuniu 917 participantes (100% 
de crescimento em relação a 2017), entre beneficiários de planos, seguradoras, operadoras, 
prestadoras de serviços, representantes do Governo, médicos e demais profissionais da 
área da Saúde, para discutir o tema O Desafio da Eficiência em Saúde – Um Debate 
Inclusivo. O encontro aconteceu no Windsor Convention & Expo Center, na Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro/RJ. O evento também contou com transmissão ao vivo pela internet, 
atingindo a marca de 3.224 visualizações. 

 
 

12º INSURANCE SERVICE MEETING (07 E 08/11) 
  

O evento contou com um público de 527 participantes e reuniu os principais executivos das 
áreas de tecnologia e negócios das empresas do mercado de seguros. A grande novidade 
foi o novo formato de congresso/exposição, com maior variedade de espaços de patrocínio 
e relacionamento. Com essa modificação, o evento foi realizado com superávit financeiro 
de mais de R$ 100.000,00. Outra grande novidade foi a inclusão do 3º Encontro de 
Inteligência do Mercado, dentro da programação. O ISM aconteceu no Transamérica Expo 
Center, em São Paulo/SP. 
 
 

1º SEMINÁRIO JURÍDICO DA CNSEG (13/12) 
 

Evento gratuito e de grande sucesso de público, a primeira edição do seminário contou 
com 381 participantes e diversas autoridades, como ministros e representantes do Governo. 
Na programação, temas como crise financeira e democracia, proteção de dados e proteção 
da confiança nas relações contratuais no século XXI, além da jurisprudência do seguro-
saúde e as perspectivas de aprimoramento para o setor. O seminário aconteceu no 
auditório da Bolsa de Valores, no Rio de Janeiro/RJ.  
 
 

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS LIDERANÇAS DO MERCADO /  
ENTREGA DO PRÊMIO INOVAÇÃO EM SEGUROS (19/12) 
 

Tradicional encontro de final do ano do mercado segurador, o evento reuniu 349 
executivos e as principais lideranças do setor para um balanço de 2018 e congraçamento 
de final de ano. Na ocasião, ocorreu a cerimônia de premiação dos nove ganhadores do 
Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros/2018 e o anúncio dos 
novos Presidentes das Federações para o mandato 2019/2022.  
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11.1.2. Demonstrativo dos Eventos 
 
 

DEMANDAS QUANT.  SOLICITANTE QUANT. 

Eventos Solicitados 77*  CNseg 63 

Eventos Adiados/ Cancelados 07  FenaSaúde 11 

EVENTOS REALIZADOS 70  FenaCap 02 

   FenaPrevi 01 

*Dentre os 77 Eventos solicitados estão incluídas 12 Comemorações dos Aniversariantes do Mês. 

 

 
EVENTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2017 

Solicitados 75 95 101 122 103 100 77	 23% 
Realizados 67 87 97 116 100 90 70 20% 
PARTICIPANTES 10.784 20.749 25.892 17.348 11.951 29.111 106.653 +266%	
	
 
 

TRANSMISSÃO WEB    PARTICIPANTES 

Trilhas FenaCap: Instrumento de Garantia 86 

Trilhas FenaCap: Instrumento de Garantia 225 

4º Fórum da Saúde Suplementar (2º dia) 837 

4º Fórum da Saúde Suplementar (1º dia) 2.393 

Conferência de Diversidade e Inclusão 218 

Workshop Lei de Proteção de Dados Pessoais 1.583 

3º Workshop Análise de Impacto Regulatório: Custos em Saúde 535 

2º Workshop Análise de Impacto Regulatório: Controle dos Reajustes 1.286 

TOTAL 7.163	
	
 

PORTE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(% em relação ano 

anterior) 
Pequeno 50 61 81 100 85 80 65 -18,75% 

Médio 13 18 12 10 09 06 07 +16,67% 

Grande 07 08 04 06 06 04 05 +16,67% 
 
 
A queda no número de eventos de pequeno porte continuou acompanhando as definições da 
organização para redução de despesas e cumprimento do planejamento estratégico.  
Com a implementação das súmulas e diretrizes orçamentárias, a realização dos eventos de 
pequeno porte foi se adequando às necessidades de cada Superintendência.  
 
Detalhamento dos eventos por porte no Anexo 18.3 e eventos patrocinados no Anexo 18.4. 

 
 

11.1.3. Ações em Marketing Digital 
 

Em 2018, foi dada continuidade às ações dirigidas ao ambiente digital, conforme planejamento 
anteriormente apresentado, cujo foco foi website com 174.000 visualizações, e-mail marketing, 
publicidade online, links patrocinados (Google), SMS, e-CRM, Slideshare, Flick, Facebook – Prêmio 
de Inovação com 131.553 visualizações e LinkedIn – Prêmio Inovação, com 52.947 visualizações. 
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11.1.4. Patrocinadores dos Eventos 
 

O processo de administração de patrocínios envolve criação e comercialização de cotas, estudo de 
resultado financeiro, gerenciamento de contratos, recebimento de receitas, parcerias para fomento 
na divulgação e atendimento ao patrocinador (pré e pós-venda). 
 
O número de patrocinadores alcançados em 2018 aumentou em 45% na comparação ao ano 
anterior. Das 58 empresas patrocinadoras, pelo menos cinco patrocinaram os eventos da CNseg 
pela primeira vez, o que demonstra a importância dos eventos da Confederação como espaço de 
networking e oportunidades de negócios. 
 

11.1.5. Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em 
Seguros 

 
Em 2018, a Superintendência de Eventos deu continuidade à coordenação do Prêmio de Inovação 
em Seguros, promovendo a estratégia de marketing em diferentes canais, desenvolvimento do 
website e sistema de inscrição e captação de projetos através de reuniões comerciais e 
apresentações em eventos, Comissões Técnicas e junto às áreas de Comunicação e RH das 
seguradoras, aprovação dos trabalhos inscritos e relacionamento junto aos autores e jurados.  
 
Foi alcançada a marca de 115 projetos inscritos, índice 15% superior à meta estabelecida pela 
Confederação e 30% superior em relação à edição passada, com 12% de redução de investimento, 
considerando a previsão orçamentária.  

 
 

11.1.6. Reciclagem de Materiais 
 

Dando continuidade ao processo de reaproveitamento de materiais na realização dos eventos, a 
reutilização de crachás e lonas teve os seguintes resultados em 2018: retorno de 1.635 unidades de 
crachás e reaproveitamento de 1.830 kg de lona. 
 
 

11.1.7. Conclusão 
 

A Superintendência de Eventos realizou suas atividades em consonância com as diretrizes de 
redução orçamentária e metas definidas para o ano. Dessa forma, 2018 foi desafiador, em razão 
de: 
 

• Realização de eventos autofinanciáveis; 
• Realização do 12º Insurance Service Meeting no novo formato de estrutura e de geração de 

receita; e 
• Aumento na captação de projetos inscritos para o Prêmio Inovação em Seguros. 

 
Os eventos com modelo de autofinanciamento (Insurance Service Meeting e Seminário de 
Controles Internos) foram superavitários e alcançaram aumento significativo de público. 
 
O site de eventos tornou-se um canal de referência para o relacionamento com a CNseg, pois, 
além de ser o meio oficial para conversão de inscrições, proporciona facilidade às empresas na 
escolha das suas cotas de patrocínio. Outros recursos importantes são os formulários para 
aumento da base de e-mails cadastrados para receber informativos – landing pages –, além dos 
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utilizados para o compartilhamento de conteúdos, que tornaram os usuários parceiros ativos na 
divulgação dos eventos nos meios digitais. A Central de Inscrições reduziu significativamente o 
volume de ligações para atendimento aos usuários com dúvidas sobre os eventos.  
 
Os dados mais significativos do balanço final são: 

 
• Aumento de 266% no público atendido; 
• Aumento de 45% nas empresas patrocinadoras; 
• Realização de 6 eventos não programados na previsão orçamentária; e 
• Redução de 19% no resultado financeiro geral. 

 
 

*** 
 
 

 

12. 
DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 
DIRETORA: MIRIAM MARA MIRANDA  
 
 
A Diretoria de Relações Institucionais tem a missão de atuar junto ao Congresso Nacional e nos 
diferentes níveis dos Poderes Públicos e demais entidades associativas, coordenar as ações 
políticas, representar o setor e fortalecer a CNseg, de forma a identificar os assuntos de interesse 
do setor de seguros e contribuir para sua defesa, fortalecendo a representação do segmento 
perante o Governo, a sociedade e as entidades nacionais e internacionais. 
 
A seguir, são descritas as principais atividades da DIRIN em 2018. 
 
 

12.1. Temas Transversais 
 

São considerados temas transversais os que demandam atuação em mais de uma Casa do Poder 
Legislativo e/ou no Executivo ou ainda atividade interna, os quais, ao longo de 2018, foram os 
seguintes: seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação, dados pessoais, Imposto sobre 
Serviços (ISS), marco regulatório do transporte de cargas, livre escolha de oficinas e Saúde 
Suplementar. 
 
 

SEGURO HABITACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SH/SFH) 
 

O tema esteve na pauta prioritária do então Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia), 
durante todo o ano de 2018, e foi objeto de agendas específicas no sentido de sensibilizar as 
autoridades para os riscos advindos de decisões recentes, dentre as quais se destacam: 
 

• Audiências do Presidente da CNseg com diversas autoridades: ministro da Fazenda, 
secretária executiva do Ministério da Fazenda, ministra-chefe da Advocacia Geral da União e 
diretor jurídico da Caixa; 
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• Audiências de representantes do setor com outras autoridades do Governo Federal: 
ministra-chefe da Advocacia Geral da União, diretor jurídico da Caixa, procurador geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) e subprocuradora geral de Assuntos Fiscais da PGFN; 

• Apresentação de projeto de lei para esclarecer a correta interpretação da Lei nº 
12.409/2011; e 

• Participação no processo de discussão de medidas judiciais visando a reduzir o dano 
causado pela incorreta interpretação da lei pela PGFN.  

  
 

DADOS PESSOAIS (PL Nº 4060/2012 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E PLC Nº 53/2018 NO 
SENADO FEDERAL) 
 

O projeto, que tramitou nas duas Casas em 2018, exigiu da DIRIN diversas medidas, como reuniões de 
trabalho na Câmara dos Deputados e no Senado Federal (visita a relatores e lideranças, audiências 
públicas) e, também, no Poder Executivo (Casa Civil, Ministério da Fazenda e Ministério da Justiça). 
 
 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS – LEI COMPLEMENTAR Nº 157/2016 
 

A DIRIN acompanhou a tramitação do PLP nº 461/2017, que tem o condão de tornar subsistentes 
as razões que levaram o Supremo Tribunal Federal a conceder liminar suspendendo a vigência da 
Lei Complementar nº 157/2016 (indefinição legal do sujeito passivo da obrigação tributária). 
Participa, ainda, do grupo formado com outros segmentos atingidos pela lei complementar em 
questão para contratação de sistema que permita o recolhimento do ISS para todos os municípios 
brasileiros (já em fase de testes dos módulos de recolhimento e de obrigações acessórias). 
 
 

MARCO REGULATÓRIO DO TRANSPORTE DE CARGAS (PL Nº 4860/2016 NA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS E PLC Nº 75/2018 NO SENADO FEDERAL) 
 

A matéria ficou parada na Câmara dos Deputados após aprovação na Comissão Especial até a 
greve dos caminhoneiros, quando o assunto voltou à pauta. O projeto foi aprovado e seguiu para 
o Senado Federal, onde foi distribuída para três comissões e Plenário. Na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), foi possível a explicação dos argumentos da CNseg contrários a determinados 
pontos do projeto, dentre os quais: (i) atribuição de competência conjunta à Susep e à Fenacat 
(entidade privada) para regular matéria relativa a seguros oferecidos por entidades associativas de 
caminhoneiros; e (ii) inclusão em lei de regras regulamentares. Também em razão disso, não houve 
tramitação da matéria na CAE. 
 
 

LIVRE ESCOLHA DE OFICINAS (PL Nº 7038/2017 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E PLC Nº 
597/2016 NO SENADO FEDERAL) 
 

Dois projetos diferentes em tramitação que apresentam, em algum grau, textos não favoráveis ao 
setor. Na Câmara dos Deputados, foi possível apresentar três emendas na Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT) elaboradas pela Superintendência Jurídica. Duas foram acatadas pelo relator, mas 
ainda há possibilidade de o texto ser modificado. No Senado Federal, a DIRIN conversou com as 
assessorias dos senadores da Comissão e organizou reunião do Presidente da FenSeg com o 
senador Lasier Martins (relator da matéria).  
 
 

SAÚDE SUPLEMENTAR 
 

Em conjunto com a FenaSaúde e a SEJUR, foi feita análise de todos os projetos de lei em 
tramitação nas três esferas de poder visando a verificar o interesse na continuidade do 
acompanhamento das proposições. Em razão disso, foi possível racionalizar as atividades das 
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organizações citadas, além da própria DIRIN, reduzindo em mais de 40% os temas acompanhados, 
permitindo maior atenção àqueles que realmente interessam ao setor. 
 
 

12.2. Poder Executivo 
 
 

GRUPO DE TRABALHO DE MERCADO DE CAPITAIS (GTMK) 
 

O então Ministério da Fazenda formou em 2018 grupo de trabalho com representantes dos setores 
público e privado visando à adoção de medidas que estimulem o crescimento da poupança de 
longo prazo, da eficiência da intermediação financeira, do investimento privado e da redução de 
custo de capital no Brasil.  
 
O processo de formação do GT, bem como a execução dos trabalhos, foi acompanhado de perto 
pela DIRIN.  
 
O GTMK tratou de 15 temas, dos quais tiveram interesse direto da CNseg: debêntures de 
infraestrutura; bonds de infraestrutura; securitização de riscos do mercado de seguros, previdência 
e resseguros; seguro de Crédito à Exportação; melhoria do passivo das entidades de previdência e 
seguradoras; seguro Rural; CNPJ por plano; adesão automática a planos de previdência; e green 
bonds e social impact bonds. 
 
Foram realizadas seis reuniões do GTMK mais um sem-número de reuniões dos subgrupos de 
trabalho, com os seguintes resultados positivos para o setor de seguros: 
 

• Anteprojeto de lei em análise na PGFN para tratar da securitização de riscos do mercado de 
seguros, previdência e resseguros; 

• Aprofundamento da discussão sobre a criação de fundo financeiro para lastrear o seguro de 
Crédito à Exportação, que serviria de lastro financeiro para operações garantidas pelo mercado; 

• Aprovação pelo CNSP de resolução que incentiva o mercado de annuites; 

• Proposta de decreto visando à melhoria da governança do processo de concessão de 
subsídios ao seguro Rural; 

• Aprofundamento de discussão acerca da viabilidade e vantagens dos institutos da 
segregação patrimonial e do patrimônio de afetação para proteção dos usuários de 
entidades abertas e fechadas de Previdência Complementar; e 

• Anteprojeto de lei complementar obrigando à adesão automática de empregados a planos 
de previdência oferecidos por entidades aberta e fechada de Previdência Complementar. 

 
Caso o GTMK seja mantido pelo novo Governo, os temas não concluídos continuarão a ser 
discutidos, criando ambiente favorável para debater medidas de interesse do setor de seguros.  
 
 

FÓRUM DO EXECUTIVO DAS CONFEDERAÇÕES PATRONAIS 
 

Participação nas reuniões quinzenais com oito Confederações Patronais. 
 
 

12.3. Senado Federal 
 
Durante o ano de 2018, foram acompanhadas 460 proposições no Senado Federal, das quais 129 
de alta prioridade; 47 de média prioridade; e 284 de baixa prioridade. Importante destacar que 
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mesmo as proposições classificadas como de baixa prioridade por vezes se tornam urgentes, por 
estarem em pauta ou em vias de entrar na pauta. 
 
Foram realizadas audiências com parlamentares e suas assessorias. A seguir, destacam-se os 
principais assuntos tratados: 
 
 

CSLL (PLS Nº 271/2018, PLS Nº 462/2018, PLC Nº 87/2018, MPVS Nºs 832, 833, 836, 838) 
 

Foram realizadas tratativas junto aos respectivos relatores, à liderança do governo no Senado e a 
alguns senadores sobre os diversos projetos e medidas provisórias que tratam da matéria.  
Os projetos não foram deliberados, inclusive o PLC nº 87/2018 (aumento da CSLL de 20% para 
21% até 2022), que já se encontrava em plenário para votação em regime de urgência. 
 
 

CAMINHONEIROS (PLS 356/2012) 
 

Desde novembro de 2016, o projeto foi mantido sem andamento. Ao final de 2018, foi arquivado. 
 
 

TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO (INCENTIVO) POR ENTIDADES BENEFICENTES  
(PLS Nº 329/2018) 
 

Foi promovida, pela DIRIN, reunião do Presidente da FenaCap, bem como seu diretor executivo e 
superintendente jurídico, com a autora do projeto e sua assessoria. O projeto não avançou em sua 
tramitação durante o ano de 2018. 
 
 

SEGURO AMBIENTAL (PLS Nº 767/2015) 
 

O projeto foi aprovado no Senado e encaminhado à Câmara dos Deputados, com texto final 
adequado ao setor. 
 
 

CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (PLS Nº 258/2016) 
 

O parecer aprovado na Comissão contemplou as sugestões apresentadas pelo setor. 
 
 

PRAZO DECADENCIAL PARA RECLAMAR VÍCIOS APARENTES (PLS Nº 90/2012) 
 

Após tratativas junto ao relator e à liderança do Governo no Senado Federal, e tendo em vista a 
informação de que o projeto não seria rejeitado, conforme era o pleito da CNseg, por atuação da 
DIRIN foi apresentada e aprovada emenda que inverte o sentido do projeto, o que, na prática, tem 
efeito semelhante ao de uma rejeição. Matéria foi remetida à Câmara dos Deputados. 
 
 

MARCO REGULATÓRIO DO SETOR SEGURADOR (PLC Nº 29/2017) 
 

No segundo semestre de 2017, a DIRIN promoveu reunião da Consultoria Jurídica da CNseg com o 
relator, quando foi explanado o acordo que havia sido firmado entre os diversos segmentos 
interessados em relação ao texto do projeto em questão, quando ainda tramitava na Câmara dos 
Deputados. Em 2018, apesar de outros setores interessados no projeto terem pressionado para o 
acolhimento de suas demandas, que conflitavam com o acordo anteriormente firmado, o relator 
optou por não dar seguimento à tramitação.  
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12.4. Câmara dos Deputados 
 
Durante o ano de 2018, foram acompanhadas 1.392 proposições na Câmara dos Deputados: 228 
de alta prioridade; 137 de média prioridade; e 1.027 de baixa prioridade. Importante destacar que 
mesmo as proposições classificadas como de baixa prioridade por vezes se tornam urgentes, por 
estarem em pauta ou em vias de entrar na pauta. 
 
A DIRIN participou de audiências com parlamentares e suas assessorias, com destaque para a 
atuação nas seguintes matérias: 
 
 

“BLOCÃO” DA SAÚDE SUPLEMENTAR 
 

A grande revisão da Lei nº 9.656/1998 manteve-se sem tramitação na Câmara dos Deputados, 
também em razão da atuação da DIRIN na Câmara dos Deputados, visando a conscientizar os 
parlamentares acerca dos prejuízos que os termos do parecer apresentado pelo relator trariam à 
Saúde Suplementar no Brasil. 
 
 

MUTUALIDADES 
 

Texto aprovado na Comissão Especial como Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 519/2018 
(antigo PL nº 3139/2017), com a finalidade de regularizar as atividades das associações de 
proteção veicular. Aguarda inclusão na ordem do dia do Plenário da Câmara dos Deputados. 
Após aprovação, seguirá ao Senado Federal. Foi aprovado texto na Comissão Especial que submete 
as entidades de proteção veicular às mesmas regras regulatórias das seguradoras, bastante 
positivo para o setor. 
 
 

SEGURO GARANTIA (LEI DE LICITAÇÕES) 
 

O PL nº 1292/1995 foi aprovado na Comissão Especial e aguarda votação no plenário da Câmara 
dos Deputados. Foram incluídos no texto a obrigatoriedade de contratação de seguro Garantia 
para obras de grande vulto (acima de R$ 200 milhões), no montante de 30% do valor da obra; step 
in para obras de grande vulto; e bid bond de 3% do valor da licitação.  
 
 

12.5. Assembleias Legislativas 
 
Durante 2018, foram acompanhadas 802 proposições nas 27 Assembleias Legislativas e na Câmara 
Legislativa do Distrito Federal.  
 
Além de audiências com parlamentares e suas assessorias, foram realizadas visitas técnicas a seis 
Assembleias Legislativas.  A DIRIN foi presença constante nos Estados do Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. 
 
CPI do Rio Grande do Sul: considerando o cenário no qual o resultado da CPI já estava dado 
(negativo para o setor), a DIRIN adotou estratégia visando a minimizar o dano à imagem das 
seguradoras. O objetivo final era terminar a CPI com a menor exposição possível dos agentes do 
mercado.  

 
 

*** 
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13. 
DIRETORIA TÉCNICA 
 
DIRETOR: ALEXANDRE HENRIQUES LEAL NETO 
 
 

13.1. Superintendência de Acompanhamento de Conduta 
de Mercado (SUPAM) 
 
SUPERINTENDENTE: MARIA ELENA BIDINO 
 
 

A Superintendência de Acompanhamento de Conduta de Mercado (SUPAM) tem como objetivo 
acompanhar a regulamentação e temas ligados à sua área de atuação, promover os debates, 
estimulando a troca de informações no cenário nacional e internacional. Responsável pelas 
Comissões de Sustentabilidade e Inovação, de Seguros Inclusivos, de Relações de Consumo, de 
Ouvidoria e de Recursos Humanos, a SUPAM trabalha com o objetivo de sustentar o debate entre 
as empresas com vistas à incorporação das melhores práticas do mercado na manutenção do 
equilíbrio entre os interesses dos acionistas e dos consumidores. 
 

 
 

 
As ações da SUPAM em 2018 refletem esse objetivo, em especial, no que diz respeito à proteção 
do consumidor. A realização do 6o Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros, nos dias 5 e 
6 de junho, em São Paulo, encerrou o primeiro ciclo de Colóquios, tendo percorrido todo o País, 
aproximando-se de Procons de todas as regiões e abrindo canais de diálogo entre as empresas 
associadas às Federações e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ao longo do ano, foram 
realizadas 23 reuniões com 24 representantes dos Procons estaduais e municipais dos estados de 
Minas Gerais e São Paulo, em decorrência dos 5º e 6º Colóquios. A realização dessas reuniões 
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indica o interesse das seguradoras e de seus parceiros varejistas em entender as demandas de seus 
consumidores e solucioná-las. 
 
A SUPAM atua nas Ênfases da Agenda Estratégica da CNseg para as quais a área contribui: a Ênfase 
do consumidor e a Ênfase da Educação em Seguros, coordena cinco comissões temáticas e auxilia 
na realização dos eventos promovidos pela área. 
 
A Superintendência de Acompanhamento de Conduta de Mercado mantém relações nacionais e 
internacionais, com destaque para a Estratégia Nacional de Educação Financeira, a Associação de 
Educação Financeira do Brasil, a Febraban e o relacionamento com os Procons. 
 
No plano internacional, destaca-se a presença de funcionários da SUPAM em eventos na Colômbia, 
na Argentina, na Itália e na Zâmbia. Os colaboradores da SUPAM também publicaram trabalhos e 
contribuíram para a Rádio CNseg. 
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13.1.1. Planejamento Estratégico 
 
A Agenda Estratégica da CNseg para o triênio 2016/2019 contempla 7 temas e 12 ênfases.  
As Ênfases de Consumidor e Educação em Seguros foram atribuídas à Superintendência de 
Acompanhamento de Conduta de Mercado. Além disso, representantes da SUPAM foram 
convidados a participar também das Ênfases de Comunicação e Distribuição. 
 
 

13.1.1.1. ÊNFASE DO CONSUMIDOR 
 

A Ênfase do Consumidor enquadra-se nos temas de “aperfeiçoamento da imagem do setor”, 
“disseminação de informação e promoção do aperfeiçoamento do mercado” e “promoção do 
desenvolvimento de novos canais e apoio a novos produtos” e foi desdobrada nas 21 ações 
propostas a seguir: 
 

 AÇÃO DESCRIÇÃO SITUAÇÃO 
1 Dia do Ouvidor e do 

Consumidor 
Evento realizado no Rio de Janeiro em 
comemoração ao “Dia do Ouvidor e Dia do 
Consumidor”, em formato de painéis 
temáticos com apresentação de autoridades e 
especialistas do setor de seguros. 

Em 2018, foi realizada a 4ª edição 
da Celebração do Dia do Ouvidor 
e Dia Internacional do 
Consumidor. 

2 Curso de formação de 
analistas de ouvidoria 

Curso ministrado pela ENS para formação de 
colaboradores das Ouvidorias. A programação 
e o corpo docente são de responsabilidade da 
Comissão de Ouvidoria. 

O curso não foi realizado em 2018 
por não ter atingido o mínimo de 
alunos, para abertura de turma 
pela ENS. 

3 Conferência de Proteção 
do Consumidor de 
Seguros 

Evento em formato de painéis em que são 
abordados temas atuais relativos à relação de 
consumo de seguros, com apresentações de 
autoridades e especialistas do setor de 
seguros e da defesa do consumidor. 

Em 2018, foi realizada a 8ª edição 
da Conferência de Proteção do 
Consumidor de Seguros. 

4 Boletim do 
Consumidor.gov.br 

Boletim Informativo com detalhamento das 
reclamações dos consumidores de seguros na 
plataforma do “Consumidor.gov.br”. 
Automatização para geração das estatísticas. 

Os boletins são elaborados pela 
SUPAM semestralmente. 

5 Proposta de revisão do 
Código de Ética 

Revisão do Código de Ética da CNseg para 
aprimorar a perspectiva de proteção do 
consumidor. 

A proposta foi encaminhada ao 
Diretor Técnico da CNseg, 
Alexandre Henriques Leal Neto, 
em 2017. 

6 Benchmark em regulação 
internacional 

Realizar benchmark no mercado internacional 
sobre regulação de direito e deveres do 
consumidor de seguros (Inglaterra e 
Austrália). 

Pesquisa realizada sobre a 
Proteção do Consumidor da União 
Europeia (EIOPA) e compartilhada 
com a CRC. 

7 Estudo sobre Câmara de 
Mediação 

Estudar desafios e oportunidades na utilização 
das Câmaras de Mediação de conflitos de 
consumo relacionados a seguro. 

Sob coordenação da SEJUR. 

8 Campanhas de boas 
práticas para venda de 
seguros 

Campanhas de aprimoramento das vendas de 
seguros com base em princípios e normas de 
proteção do consumidor. Inclui a criação de 
APP informativo para auxiliar na venda de 
seguros nas campanhas. 

Proposta a ser desenvolvida em 
conjunto pelas Comissões de 
produtos das Federações, além de 
COV e CRC. 

9 Colóquios de proteção do 
consumidor de seguros 
com apoio dos Procons 

Fórum de debate de representantes dos 
Procons com representantes do setor de 
seguros. Em 2018, o Colóquio chegou à sua 
sexta edição, realizada em São Paulo, o que 
conclui o ciclo de Colóquios em todo o País. 
Os Colóquios geraram aproximação com os 
Procons em todo o País, gerando uma série 
de reuniões de monitoramento ao longo do 
ano. Esse relacionamento está descrito na 
seção referente à Comissão de Relações de 
Consumo. 

Em 2018, foi realizada a 6ª edição 
do Colóquio de Proteção do 
Consumidor de Seguros. Foram 
realizadas 23 reuniões com as 
seguradoras e seus parceiros 
varejistas com representantes dos 
Procons (Minas Gerais e São 
Paulo). Essas reuniões são 
realizadas antes e depois dos 
Colóquios. 
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 AÇÃO DESCRIÇÃO SITUAÇÃO 
10 Monitoramento das 

demandas de 
consumidores do setor 

Consolidação das reclamações e demandas 
dos consumidores de seguros através dos 
dados do SCD Ouvidorias, do 
Consumidor.gov.br, do SINDEC, da SUSEP e 
da ANS. 

Monitoramento anual das 
reclamações das Ouvidorias, do 
Consumidor.gov.br e do SINDEC, 
quando da preparação dos 
Colóquios. 

11 Apólice Multirrisco Propor a alteração na regulação permitindo 
que os segurados possam contratar diferentes 
ramos de seguros por meio de uma única 
apólice, adotando-se a filosofia aplicada ao 
ramo de microsseguros. 

Proposta a ser desenvolvida em 
conjunto pelas Comissões de 
produtos das Federações, além de 
COV e CRC. 

12 Campanha “O que 
perguntar na hora de 
adquirir um seguro” 

Campanhas sobre o que os consumidores 
devem perguntar na hora de adquirir os 
diferentes produtos do setor de seguros. 

Proposta a ser desenvolvida em 
conjunto pelas Comissões de 
produtos das Federações, além de 
COV e CRC. 

13 Consumidor em Foco Seção no Site de Educação em Seguros da 
CNseg dedicada ao consumidor. 

Em elaboração pela SUCOM. 

14 Relatório de Atividades 
das Ouvidorias do 
Mercado Segurador 
(continuidade) 

Relatório consolidado das demandas, dados e 
melhorias das Ouvidorias no ano analisado, 
com comparação à variação em relação ao 
ano anterior. 

O Relatório das Ouvidorias com 
ano base 2017 foi lançado em 
setembro/2018. 

15 Acompanhamento do 
número das ações do setor 
de seguros no Judiciário 

Identificar o índice de demandas do setor de 
seguros no Judiciário e classificar os 
fundamentos e as decisões. 

Sob a coordenação da SEJUR. 

16 Aperfeiçoamento do SCD 
Ouvidoria (continuidade) 

Ajuste do sistema SCD Ouvidorias (Sistema de 
Coleta de Dados das Ouvidorias) foi 
implantado para melhorar a experiência do 
usuário. 

Implantado em abril/2018. 

17 Newsletter CRC Newsletter de periodicidade trimestral a ser 
enviado para as seguradoras com troca de 
experiências e boas práticas de melhorias de 
informação e relacionamento com o 
consumidor. 

Em estudo. 

18 Maior envolvimento da 
Comissão de Relações de 
Consumo com o Prêmio 
Antônio Carlos de Almeida 
Braga 

Envolver a CRC no Prêmio Antônio Carlos de 
Almeida Braga, incentivando a participação de 
projetos de inovação com foco em 
aprimoramento da relação com o consumidor, 
incluindo critérios de avaliação que levem em 
consideração esse enfoque. 

Em desenvolvimento. 

19 Convidar Procons para os 
eventos da CNseg 

Convidar e apoiar a participação de dirigentes 
de Procons estratégicos em eventos 
promovidos pela CNseg. 

Representantes de Procons 
estiveram presentes em todos os 
eventos com a temática do 
Consumidor. 

20 Divulgar a evolução da 
proteção do consumidor 
de seguros - histórico das 
ações do mercado 

Histórico detalhado das ações do mercado, 
durante um período determinado de tempo, 
em favor do consumidor de seguros. 

Concluído o histórico da realização 
dos seis colóquios (2016 a 2018). 

21 Encontro com os 
segurados 

Encontro anual com um grupo de segurados 
indenizados por diferentes seguradoras ao 
longo do ano, que estejam dispostos a narrar 
a sua experiência de seguro e possam 
apresentar críticas, elogios e sugestões. 

Em planejamento. 
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13.1.1.2. ÊNFASE DE EDUCAÇÃO EM SEGUROS 
 
A Ênfase de Educação em Seguros visa a disseminar informação e promover o aperfeiçoamento do 
mercado e foi desdobrada nas 16 ações propostas, listadas a seguir: 
 

 AÇÃO DESCRIÇÃO SITUAÇÃO 

1 

Comitê de Educação em 
Seguros 

Propor a criação de um “Comitê de Educação 
em Seguros” na CNseg, responsável pelo 
desenvolvimento de políticas sobre iniciativas 
educacionais para os setores de Seguros, 
Previdência Aberta, Saúde Suplementar e 
Capitalização. 

Implantado desde fevereiro/2018. 

2 

Protocolo Susep de 
Educação em Seguros  

Integrar as ações de educação em seguros 
com todos os integrantes do Comitê do 
Protocolo (Susep, Escola Nacional de Seguros, 
Fenacor e CNseg). 

Comitê permaneceu inativo em 
2018. 

3 
Produção de livretos 
informativos 

Produção de uma série de livretos 
informativos com diferentes temáticas sobre 
seguros.  

Em 2018, foram lançados sete 
livretos. 

4 

Site Educação em Seguros Criação de área dedicada a educação em 
seguros no portal corporativo, consolidando 
as iniciativas da CNseg, das Federações e 
Seguradoras. Essa iniciativa está relacionada à 
“Revitalização do Portal Corporativo CNseg” 
da Ênfase Comunicação. 

Em elaboração pela SUECI. 

5 
Mobilização ENEF – 
Estratégia Nacional de 
Educação 

Propor a inserção do tema “Seguro” durante a 
Semana Nacional de Educação Financeira 
(engajamento). 

As empresas do setor estão sendo 
engajadas previamente à semana 
ENEF. 

6 

Parceria com instituições 
de ensino 

Estabelecer parcerias entre a ENS e a 
comunidade acadêmica, com vistas a inserir o 
“Seguro” como crédito optativo nos cursos de 
graduação em Direito, Economia, 
Administração, Engenharia, etc. 

Sob a coordenação da SEJUR. 

7 

Parceria com mídia 
televisiva (grade 
programática) 

Inserção de temas de seguros, previdência e 
capitalização em programadas com foco 
educacional (por exemplo: Programa de 
Telecurso 2º Grau da Fundação Roberto 
Marinho e TV Gazeta “Momento Seguro”). 

Proposta não priorizada entre as 
atividades do triênio 2016/2019. 

8 

Revisão da Certificação 
Profissional da CNseg 

Sugestões de aprimoramento das atuais 
condições da CPC, revisitando seu objetivo, 
conteúdo programático e material didático 
fornecido, a realização da prova em um só 
dia, dentre outras. 

Em desenvolvimento. 
 

9 

Quiz sobre Seguros Elaboração de questões para o “Quiz”, 
ferramenta lúdica e dinâmica para testar 
conhecimentos sobre (i) conceitos 
fundamentais do seguro e (ii) diferentes 
produtos de Seguro, Previdência, Saúde 
Suplementar e Capitalização. O conteúdo 
poderá ser utilizado em diversas plataformas 
de divulgação. 

Proposta não priorizada entre as 
atividades do triênio 2016/2019. 

10 
E-learning sobre seguros Estabelecer parcerias com instituição de 

ensino para elaboração de cursos gratuitos no 
formato e-learning.   

Em desenvolvimento. 

11 
Criação de Perguntas 
Frequentes 

Disponibilizar no site as perguntas mais 
frequentes, alimentadas pelos consumidores e 
pela mídia. 

Proposta não priorizada entre as 
atividades do triênio 2016/2019. 

12 
Simuladores financeiros Desenvolver simuladores de planejamento 

financeiro para disponibilizar no portal 
corporativo. 

Proposta não priorizada entre as 
atividades do triênio 2016/2019. 

13 

Disseminação dos tipos de 
seguro por atividades 
econômicas 

Divulgação dos tipos de seguro necessários 
para diferentes atividades e perfis. Nesse 
ambiente deverão ser inseridos os links para 
as Federações. 

Proposta não priorizada entre as 
atividades do triênio 2016/2019. 
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 AÇÃO DESCRIÇÃO SITUAÇÃO 

14 
Games interativos Produção de games interativos para 

disseminar conceitos de seguros. 
Proposta não priorizada entre as 
atividades do triênio 2016/2019. 

15 

Educação em seguros em 
outros setores econômicos 

Oferecer programa gratuito de educação em 
seguros no ambiente de trabalho de outros 
setores econômicos (indústria, comércio, 
serviços) em parceria com os membros da 
ENEF e/ou outras parcerias. 

Proposta não priorizada entre as 
atividades do triênio 2016/2019. 

16 

Parceria Senac –  Senai –  
Sebrae – Febraban 

Coordenar esforços com outras organizações 
a fim de potencializar investimentos e 
esforços e cooperar com organizações de 
setores similares e outras partes interessadas 
em iniciativas que ajudem a encontrar 
respostas para desafios comuns, local ou 
globalmente, com ênfase naquelas que 
venham a ampliar o impacto positivo sobre a 
cadeia de valor. 

Em desenvolvimento. 

 
 

13.1.2. Comissões Temáticas 
 
A Superintendência de Acompanhamento de Conduta de Mercado é responsável por cinco 
Comissões Temáticas. As referidas Comissões, com seus respectivos Grupos de Trabalho, 
realizaram 67 reuniões durante o ano. 
 
 
 

QUADRO SINÓPTICO DAS REUNIÕES REALIZADAS 
MÉDIA DE 

PARTICIPANTES 
REUNIÕES 

1. Comissão de Sustentabilidade e Inovação 15 09 

1.1 GT de Riscos Emergentes 14 02 

1.2 GT de Accountability 07 02 

2. Comissão de Relações de Consumo 21 10 

2.1 GT Devolutivas Colóquio 08 03 

2.1 GT 8ª Conferência de Proteção do Consumidor 07 01 

3. Comissão de Ouvidoria 33 06 

3.1 GT Planejamento 05 01 

3.2 GTs SCD Ouvidorias 13 01 

3.3 GT Guia de Acesso do Consumidor – – 

3.4 GT 8ª Conferência de Proteção do Consumidor 07 01 

3.5 GT Pesquisas de Ouvidorias 06 02 

4. Comissão de Recursos Humanos 27 10 

4.1 GT Remuneração 12 03 

4.2 GT Indicadores de RH 10 03 

4.3 GT Relações Trabalhistas com foco no eSocial 8 02 

4.4 GT Marca Empregadora 8 02 

4.5 GT Relações Trabalhistas/Nova Lei Trabalhista 11 01 

4.6 GT Diversidade e Inclusão 12 03 

5. Comissão de Seguros Inclusivos 12 05 

Total 67	
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13.1.2.1. COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO (CSI) 
 

Presidente: MARIA DE FÁTIMA MENDES DE LIMA (ex-Grupo Segurador Banco do Brasil e MAPFRE, 
atual MAPFRE Seguros) 
 

Composição: 25 (efetivos) - Reuniões: 9  
 
 

Principais assuntos/ações realizadas:  
 
Declaração do Rio sobre a transparência do risco climático pelo setor de seguros 
brasileiro: no dia 15 de maio, por ocasião do evento Construindo a Agenda de 
Sustentabilidade na América Latina, a CNseg e a Susep assinaram a Declaração do Rio 
sobre a transparência do risco climático pelo setor de seguros brasileiro, um documento 
que expressa a intenção do mercado segurador brasileiro de abrir um debate a respeito do 
impacto das mudanças climáticas no setor de seguros. A Declaração do Rio dispõe 
especificamente sobre as recomendações emitidas pelo Financial Stability Board (FSB) 
acerca de divulgações financeiras relacionadas ao clima. A assinatura do compromisso, por 
sua vez, suscitou a elaboração de um Relatório de Acompanhamento dos desdobramentos 
da Declaração do Rio, a ser produzido trimestralmente pela SUPAM e compartilhado com a 
Susep. O propósito do Relatório é dar transparência às atividades desempenhadas pela 
CNseg e pela Susep na persecução do compromisso estabelecido.  
 
Matriz de Materialidade e Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros – 2017: 
pelo terceiro ano consecutivo, a SUPAM elaborou o Relatório de Sustentabilidade do Setor 
de Seguros com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI). O processo teve 
início com a atualização da Matriz de Materialidade do Setor de Seguros, em uma pesquisa 
que consultou os seguintes públicos a respeito dos temas mais relevantes para o setor de 
seguros e o estágio atual da prática em cada um dos temas:     
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Na consulta, foi solicitada a classificação de alguns temas ASG entre 1 e 9, sendo 1 o mais 
relevante e 9 de menor relevância para o setor de seguros. O resultado foi o seguinte: 
 
 

Tema 1 a 3 4 a 6 7 a 9 Avaliação 

Clima 33,71% 31,46% 34,83% Menos Relevante 

Resíduos 22,47% 25,85% 51,69% Menos Relevante 

Longevidade 61,79% 14,60% 19,19% Muito Relevantes 

Violência Urbana 31,46% 40,45% 22,48% Relevância Média 

Educação em Seguros 40,45% 35,95% 19,10% Muito Relevantes 

Segurança Cibernética 38,20% 35,96% 28,09% Muito Relevantes 

Talentos 26,97% 44,95% 33,71% Relevância Média 

Diversidade 19,10% 26,97% 52,80% Menos Relevante 

Desigualdade Social 25,84% 40,45% 38,21% Relevância Média 

 
 
O Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros - 2017 foi lançado em formato digital 
no dia 31 de outubro e contou com a participação de 37 associadas, 7 a mais do que na 
edição anterior. As empresas participantes respondem por cerca de 87% da produção de 
prêmios entre as instituições representantes pelo sistema representativo da CNseg. A 
seguir, são apresentados alguns dos indicadores do Relatório de Sustentabilidade do Setor 
de Seguros, categorizados a partir de cada um dos Princípios para Sustentabilidade em 
Seguros (PSI): 
 

Princípio 1: “Incluiremos em nosso processo de tomada de decisão questões 
ambientais, sociais e de governança que sejam relevantes para nossa atividade em 
seguros.” 

 

• 38% das empresas afirmaram ter política corporativa de subscrição com 
avaliação de questões ASG. 

• 48% das empresas incluem questões ASG na estratégia de gestão de 
investimentos. 

• 50% das empresas incluem questões ASG relevantes nas políticas de 
desenvolvimento e vendas de produtos e serviços de seguros, capitalização e 
previdência. 

 
Princípio 2: “Trabalharemos em conjunto com nossos clientes e parceiros 
comerciais para aumento da conscientização sobre questões ambientais, sociais e 
de governança, gerenciamento de riscos e desenvolvimento de soluções.” 

 

• 42% das empresas afirmaram que seus analistas e gestores passaram por 
treinamentos relacionados a temas ASG. 

• 78% das empresas possuem práticas de estímulo e de avaliação das opiniões de 
suas partes interessadas. 

• 54% das empresas consideram os resultados da pesquisa de satisfação dos 
colaboradores para o levantamento de necessidades de treinamento dos 
colaboradores. 

 

Princípio 3: “Trabalharemos em conjunto com governos, órgãos reguladores e 
outros públicos estratégicos para promover ações amplas na sociedade sobre 
questões ambientais, sociais e de governança.” 

 

• 88% das empresas têm a alta liderança envolvida diretamente nos debates 
setoriais.  
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Princípio 4: “Demonstraremos responsabilidade e transparência divulgando com 
regularidade, publicamente, nossos avanços na implementação dos Princípios.” 

• O resultado desse empenho está materializado no Relatório de Sustentabilidade 
do Setor de Seguros 2017, que segue mais uma vez as diretrizes da Global 
Reporting Iniciative (GRI).  

 
      Inovação e Sustentabilidade no setor de seguros 

 

• 29% das empresas atuam no desenvolvimento de soluções tecnológicas, como 
aplicativos que buscam orientar clientes sobre hábitos saudáveis de vida, com 
foco no bem-estar dos segurados.  

• 21% das empresas aplicaram soluções de telemetria para seus produtos e 
serviços de seguros. 

 

 
Eventos realizados pela CSI 
 
Construindo a Agenda de Sustentabilidade na América Latina: a SUPAM realizou no dia 
15 de maio, na CNseg, o evento “Construindo a agenda de sustentabilidade na América 
Latina”, realizado em parceria com a Iniciativa dos Princípios para Sustentabilidade em 
Seguros (PSI, na sigla em inglês), da Organização das Nações Unidas (ONU), do Fórum dos 
Supervisores de Seguros (SIF, na sigla em inglês) e com apoio da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep). 
 
O evento reuniu as principais seguradoras do mercado, reguladores de seguros, supervisores de 
15 jurisdições (Brasil, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguai, Austrália, Bélgica, França, 
Alemanha, Ilhas Jersey, Japão, África do Sul, Suíça, Holanda, Reino Unido e EUA), empresas de 
investimentos, iniciativas internacionais, agências da ONU, empresas e indústrias, organizações da 
sociedade civil e academia. 
 
Seminário de Riscos ASG e Riscos Emergentes: em parceria com a Swiss Re, a SUPAM 
realizou no dia 12 de dezembro, em São Paulo, o seminário “Riscos ASG e Riscos 
Emergentes”. Mais de 40 pessoas participaram do seminário. O evento é um 
desdobramento da estratégia da CSI, que propõe a integração da agenda de 
sustentabilidade com as atividades operacionais do setor. 
 
 
Grupos de Trabalho no âmbito da CSI 
 
GT de Riscos Emergentes: no dia 21 de fevereiro, em reunião conjunta entre as Comissões 
de Sustentabilidade e Inovação (CSI) e de Gestão de Riscos (CGR) da CNseg, foi deliberada 
a criação de um Grupo de Trabalho misto entre as duas comissões para abordar os 
chamados Riscos Emergentes, entendidos pelo Grupo como “uma condição, situação ou 
tendência que pode impactar significativamente a capacidade financeira da empresa, 
posição competitiva ou reputação dentro dos próximos  cinco anos, mas caracterizada pelo 
fato de poucos indivíduos/organizações avaliarem seus impactos e, mesmo aqueles que já 
o fazem, terem pouco poder de previsibilidade. Normalmente está relacionado a questões 
ambientais, sociais/demográficas, tecnológicas, políticas e de governança corporativa.  
A principal ação do GT durante o ano foi coordenar a realização de uma pesquisa entre os 
gestores de riscos das associadas ao sistema representativo da CNseg para verificar a 
percepção dos mesmos a respeito do tema, bem como a maturidade no tratamento do 
assunto pelas empresas. Entre as respostas captadas pelas 33 empresas respondentes, 
destaca-se a representação abaixo: 
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GT de Accountability (transparência/prestação de contas): é responsável pelo suporte técnico 
da CSI à elaboração do Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros. 
 
 

13.1.2.2. COMISSÃO DE SEGUROS INCLUSIVOS (CSINC) 
 

Presidente: EUGÊNIO LIBERATORI VELASQUES (Bradesco Vida e Previdência S/A) 
 

Composição: 21 (efetivos) - Reuniões: 05 
 
 

Principais assuntos/ações realizadas  
 
Workshop Responsible Insurance: a SUPAM promoveu, em parceria com a Impact 
Insurance Facility da Organização Internacional do Trabalho, no dia 28 de setembro, o 
workshop Responsible Insurance, em São Paulo. O evento foi construído com o objetivo de 
contribuir com empresas que oferecem ou planejam oferecer microsseguros e produtos 
massificados via varejo ou canais de afinidades, trabalhando a conceituação e 
operacionalização dos chamados seguros responsáveis; e contou com 23 participantes de 
mais de 15 empresas. 
 
5ª Semana Nacional de Educação Financeira da ENEF: o evento aconteceu de 14 a 20 de 
maio e teve o objetivo de promover ações em prol da educação financeira e divulgar a 
Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), desenvolvida pelos órgãos e entidades 
representadas no Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef), da qual a CNseg faz 
parte, junto a outras entidades públicas e privadas. 
 
Em 2018, Brasilprev, BB Seguridade, Grupo Segurador Banco do Brasil e MAPFRE, MAPFRE, 
Mongeral AEGON, SulAmérica e Icatu Seguros inscreveram iniciativas no evento. Entre essas 
iniciativas do setor, todas gratuitas, houve palestras presenciais e online, gincanas, peças de 
teatro, vídeos e cursos. 
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13.1.2.3. COMISSÃO DE RELAÇÕES DE CONSUMO (CRC) 
 

Presidente: ROSANA TECHIMA SALSANO (Caixa Seguradora S/A - até agosto de 2018) 
 

Composição: 28 (efetivos) – Reuniões: 10 

 
 

Principais assuntos/ações realizadas  
 
Acompanhamento da Agenda Regulatória da Susep (Deliberação Susep nº 206/2018 – 
Plano de Regulação): no início do ano, a Comissão de Relações de Consumo definiu 
temas prioritários para acompanhamento e para nortear as iniciativas do âmbito da 
Comissão. Dos 46 temas que compõem o plano, quatro foram selecionados: 
 

• Criação de Sistema de Monitoramento Eletrônico das operações do mercado 
supervisionado. Deliberação: Assunto em tratamento pela Diretoria da CNseg. 
Resolução CNSP para dispor a respeito dos princípios e da política institucional que 
as instituições autorizadas pela Susep a operar no mercado deverão adotar, criar e 
implementar em sua rotina de relacionamento com clientes e usuários de produtos 
e serviços de seguros, previdência complementar, capitalização e resseguro. 
Deliberação: Criação do GT Melhoria de Processos de Relacionamento com Cliente 
para debater propostas de aprimoramento da política institucional de 
relacionamento com clientes com base na experiência dos bancos com a Resolução 
Bacen nº 4.539/2017. 
 

• Flexibilização do envio de Condições Contratuais através da revisão do normativo 
(Circulares Susep nº 256/2004 e 265/2004) 
Deliberação: A Comissão se reuniu para debater propostas de alteração das 
principais normas que regulam as operações de seguro de pessoas e previdência, 
no âmbito da emissão de documentos e disponibilização de informações aos 
segurados, participantes, assistidos e beneficiários. 
 

• Criação de um Comitê de Produtos nas entidades supervisionadas responsável pelo 
acompanhamento dos produtos do início ao fim. 
Deliberação: O tema foi revogado pela Deliberação Susep nº 206/2018. 

 
 

Boletim das Reclamações do Setor de Seguros: uma análise dos dados do 
Consumidor.gov.br: 2017 contou com a adesão de duas novas empresas ao 
Consumidor.gov.br, e o ano de 2018, com mais três empresas, totalizando 49 empresas do 
setor de Seguros, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização 
representadas pela CNseg e Federações associadas na plataforma.  
 
No ano de 2017, a plataforma do Consumidor.gov.br registrou um total de 470.748 
demandas, o que significa um aumento de 63% em relação ao ano anterior. Já as empresas 
associadas às Federações da CNseg, cujas demandas ao Consumidor.gov são classificadas 
nas categorias Corretoras e Sociedades de Seguros, Capitalização e Previdência e 
Operadoras de Planos de Saúde e Administradoras de Benefícios, sofreram um acréscimo 
de 64% em suas demandas, sendo que em ambos os anos elas representam apenas 1% do 
total.  
 
No ano de 2017, foram 5.991 demandas recebidas por essas empresas, distribuídas por 
segmento conforme o gráfico abaixo: 
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Grupos de Trabalho da CRC: 
 
GT Devolutivas do Colóquio: participam do GT os representantes de seguradoras que 
estiveram presentes nos Colóquios de Proteção do Consumidor de Seguros. Em 2018, o GT 
foi responsável por organizar os encontros de devolutivas com os Procons do Nordeste e 
de Minas Gerais.  

 
GT Revisão do Bilhete de Seguro de Roubo e Furto de Celular (Comissão de Garantia 
Estendida e Afinidades da FenSeg): a criação do presente GT surgiu de uma demanda do 
6º Colóquio de Proteção do Consumidor, ocasião em que foi firmado um compromisso de 
avaliar o nome de comercialização do produto, para evitar mal-entendidos por parte do 
consumidor, e também de revisar o bilhete do seguro, para que ele: 
 

• Seja o único documento entregue no momento da venda e que contenha todas as 
informações sobre o seguro; 

• Evidencie e exemplifique o que está coberto e o que não está coberto; e 
• Seja mais simples e claro para o consumidor. 

 
O GT foi composto na Comissão de Garantia Estendida e Afinidades da FenSeg e contou 
com apoio e acompanhamento da Comissão de Relações de Consumo. O resultado do 
trabalho foi apresentado à Susep e à Fundação Procon SP, a fim de colher sugestões e 
críticas à nova proposta de bilhete. O resultado final do novo Bilhete foi apresentado aos 
Procons de SP e MG. 
 
GT Lei do SAC (Comissão de Assuntos Jurídicos da CNseg): realizadas três reuniões para 
debater a minuta de alteração do Decreto nº 6.523/2008, a Lei do SAC, para que a 
Superintendência Jurídica pudesse compilar a visão do mercado de seguros em um parecer 
único.  
 
GT Melhoria de Processos de Relacionamento com Cliente: visa a formular um Guia de 
Boas Práticas com base na Resolução Bacen nº 4.539/2017 sobre a política institucional de 
relacionamento com clientes e usuários de produtos e serviços financeiros. 
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Eventos/reuniões realizados pela CRC em parceria com a COV 
 
6º Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros: em preparação para o evento, 
foram realizados os oito encontros descritos no quadro a seguir: 
 

 
DATA LOCAL PARTICIPANTES 

12/01 Procon de Barretos (SP) Joana Soleide Dias (Presidente da Associação dos Procons Paulistas), Felipe Aires 
(Procon de Barretos), Érico Rodrigues de Melo (Procon de Embu das Artes), Juliana 
Cortes (Procon de São Carlos), Sylvia Rocha da Silva Varoto (presidente da CAJ da 
FenSeg), Danilo de Souza Sobreira (assessor da FenSeg), Ricardo Morishita Wada 
(consultor da CNseg) e Adhemar Fujii (consultor da FenSeg) 

02/02 Fundação Procon 
São Paulo (SP) 

Ricardo Morishita Wada (consultor da CNseg) e Paulo Miguel (diretor executivo da 
Fundação Procon São Paulo) 

28/02 Sede da BBMAPFRE 
(SP) 

CNseg, seguradoras e Associação dos Procons Paulistas 

13/04 Sindseg-SP Reunião de alinhamento com as seguradoras sobre as demandas da Fundação 
Procon SP - Seguro de Garantia Estendida e Afinidades 

Fundação Procon 
São Paulo (SP) 

Reunião na Fundação Procon SP com as Seguradoras 

18/05 Sindseg-SP Reunião preparatória com as seguradoras 
29/05 Sindseg-SP Reunião de alinhamento com as seguradoras 
30/05 Fundação Procon 

São Paulo (SP) 
Reunião preparatória com as seguradoras e a Fundação Procon SP	

	
O evento ocorreu nos dias 5 e 6 de junho, no Hotel Estanplaza International, em São Paulo.  
Ao longo dos dois dias de Colóquio, seguradoras e Procons tiveram a oportunidade de 
debater as reclamações que mais preocupam os órgãos de defesa do consumidor com 
relação aos seguros de Automóvel, de Garantia Estendida e para Smartphones e Portáteis, a 
fim de desenvolver o diálogo e harmonizar as relações de consumo.  
 
O Colóquio contou com a participação total de 129 pessoas, sendo 40 representantes do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, 65 representantes de 24 seguradoras e 3 
varejistas e 24 representantes da CNseg e Federações associadas. Na ocasião, foram feitas 
inúmeras observações sobre o que as seguradoras podem melhorar na relação com o 
consumidor, além de sugestões e recomendações para a venda responsável do seguro, 
bem como para a prevenção de problemas. 
 
Monitoramento das demandas de seguros no Procon Estadual de Pernambuco: a fim 
de dar continuidade à fiscalização dos seguros vendidos no varejo no Estado de 
Pernambuco, a gerente jurídica do Procon Estadual de Pernambuco, Danyelle Sena Falcão, 
se reuniu com a Comissão de Ouvidoria e de Relações de Consumo nos dias 1º de fevereiro 
e 19 de julho para apresentar os resultados do monitoramento que vem fazendo na venda 
de seguros no varejo desde o 4º Colóquio. De acordo com Danyelle, o ponto principal de 
preocupação dos Procons é a informação na hora da venda, considerando que tanto o 
consumidor quanto o vendedor desconhecem o produto de seguro. Ela alertou para o fato 
de que grande parte das reclamações acontece por causa da forma como é feita a venda do 
seguro. Ela destacou que é preciso observar a conduta do varejista, seja na hora da venda, 
seja no cancelamento do seguro. Para Danyelle, é importante a aproximação dos Procons 
com as seguradoras e os varejistas, destacando que a presença do varejo permite identificar 
o problema em sua causa-raiz e, consequentemente, corrigir as inconformidades. 
 
Devolutiva da Carta de Minas Gerais: no dia 27 de março, representantes das 
seguradoras e do varejo apresentaram aos representantes do Fórum dos Procons Mineiros 
a devolutiva com os resultados da Carta de Minas Gerais, na qual se comprometem a 
observar o processo de comercialização de seguros no varejo, com o objetivo de aprimorar 
as relações de consumo desses produtos. Na reunião, foram compartilhadas as ações 
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conjuntas das seguradoras e varejistas iniciadas em dezembro de 2017 para atender aos 
compromissos assumidos no documento. Ao todo, 34 pessoas compareceram à reunião, 
sendo 22 representantes de seguradoras e entidades associativas, 8 do varejo e 4 dos Procons.  
 
Como resultado da reunião, ficaram acertados os próximos passos a serem tomados para a 
continuidade do diálogo com os Procons de Minas Gerais e do trabalho pela solução das 
inconformidades na venda do seguro de Garantia Estendida. São eles: 
 

• A realização de reuniões trimestrais com o Fórum dos Procons Mineiros; 
 

• Consolidação das demandas de Procons para fazer o monitoramento, pauta da CRC; 
 

• Apresentação do Código de Defesa do Consumidor segmentado em quatro 
princípios: indisponibilidade, informação, liberdade de escolha e equilíbrio e boa-fé. 
Essa apresentação será feita por Amauri Artimos da Matta, com participação da 
CNseg e do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo; e 
 

• Simplificação das condições contratuais até o limite possível, que deve ser feita com 
a contribuição de Amauri Artimos da Matta. 

 
Encontro com a Fundação Procon SP e Fórum de Procons Mineiros para entrega da 
Proposta do novo Bilhete de Proteção de Bens em substituição ao Bilhete de Seguro 
de Roubo e Furto de Celular: no dia 12 de setembro, estiveram presentes na Fundação 
Procon SP a superintendente de Acompanhamento de Conduta de Mercado e o consultor 
da CNseg Ricardo Morishita Wada e demais membros das Comissões de Relações de 
Consumo e Ouvidoria da CNseg para apresentar o resultado do Grupo de Trabalho para 
elaboração do novo Bilhete de Proteção de Bens, em substituição ao Bilhete de Roubo e 
Furto de Celular. O trabalho também foi compartilhado com o Fórum dos Procons Mineiros, 
em reunião no dia 26 de outubro, na sede do Procon-MG. 
  
8ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros: o evento ocorreu no dia 26 de 
setembro, em São Paulo, com a presença de 197 participantes. Na Conferência, foram 
discutidos temas como a importância do aprimoramento das relações de consumo, a 
falácia da racionalidade e o comportamento do consumidor, inovação e tecnologia, papel 
das Ouvidorias e diálogo das empresas com os órgãos de defesa do consumidor.  
 
Workshop de Proteção do Consumidor de Seguros: o evento aconteceu nos dias 22 e 23 
de novembro, em São Paulo, ministrado pelo professor de Direito do Consumidor e 
consultor da CNseg Ricardo Morishita Wada. 

 

 
13.1.2.4. COMISSÃO DE OUVIDORIA (COV) 
 

Presidente: SILAS RIVELLE JR. (Unimed Seguradora S/A) 
Composição: 43 (efetivos) - Reuniões: 6 
 
 

Principais temas e projetos da COV: 
 

Relatório de Atividades das Ouvidorias 2017: o relatório foi lançado durante a 8ª 
Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros, no dia 26 de setembro de 2018.  
Foram monitoradas 140.171 demandas de Ouvidorias, sendo 61.915 (44%) provenientes de 
Seguros Gerais, 44.005 (31%) de Saúde Suplementar, 21.855 (16%) de Seguro de Pessoas, 
8.911 (6%) de Previdência Complementar Aberta e 3.485 (2%) de Capitalização.	
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Ao todo, 57 empresas e grupos seguradores participaram do Relatório de Atividades das 
Ouvidorias 2017. Tais companhias são responsáveis por 89,8% do valor arrecadado pelo 
mercado representado pela CNseg e Federações em Seguros Gerais, 97% em Previdência 
Privada e Vida, 86,9% em Capitalização e 86,7% entre as associadas da FenaSaúde. O Relatório 
foi publicado em versão digital.  
 
Guia de Acesso do Consumidor às Empresas de Seguros: o Guia em referência foi 
atualizado, e a nova versão, lançada no dia 14 de março de 2018, durante a IV Celebração 
do Dia do Ouvidor e do Dia Internacional do Consumidor. Criado para facilitar o contato 
dos consumidores para a obtenção de informações, orientações e esclarecimentos, a versão 
atual do Guia contém as informações de contato de 40 empresas de Seguros Gerais, 48 de 
Previdência Privada e Vida, 15 de Saúde Suplementar e 14 de Capitalização. 
 
Encontros de ouvidores com a Susep: dando continuidade aos encontros iniciados em 
2017, Cidice Hasselmann, Gabriel Melo da Costa e César Neves (CGCOM da Susep) 
estiveram presentes em reunião da COV, para tratar da Deliberação Susep nº 206/2018, 
apresentando os pontos do Plano de Regulação para o exercício 2018 propostos pela DICON e 
pela CGCOM. 

 
 

Eventos realizados pela COV 
 
IV Celebração do Dia do Ouvidor e do Dia Internacional do Consumidor: o evento 
ocorreu no dia 14 de março de 2018, na CNseg, com a presença de 97 participantes, entre 
representantes do mercado, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e dos órgãos 
reguladores.  
 
 
Grupos de Trabalho no âmbito da COV 
 
GT Planejamento 2018: realizada reunião no dia 31 de janeiro para definir o calendário de 
reuniões para 2018 e demais ações para o ano. 
  
GT 8ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros (com CRC): realizada 
reunião no dia 9 de maio para discutir as primeiras ideias para compor a programação do 
evento, ocorrido no dia 26 de setembro de 2018. 
  
GT Sistema Coletor de Dados das Ouvidorias (SCD Ouvidorias) e Relatório de 
Atividades das Ouvidorias: realizada reunião no dia 10 de dezembro para alinhar a 
orientação com relação ao preenchimento dos dados consolidados no sistema. Ficou 

Total de demandas: 140.171 
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decidido que, para o Relatório de 2018, as empresas enviarão os dados por planilha até que 
o sistema esteja atendendo às necessidades das Ouvidorias. 
 
GT Guia de Acesso do Consumidor às Empresas de Seguros: visa a auxiliar na atualização do 
Guia de Acesso do Consumidor às Empresas de Seguros, sendo responsável por apontar 
melhorias no conteúdo.  
 
GT Pesquisas de Ouvidoria: tem como objetivo elaborar o Regulamento de Pesquisas de 
Ouvidoria, aprovado na reunião de 8 de outubro.  
 
GT Permanente de Pesquisas de Ouvidoria: formado conforme estabelecido no 
Regulamento de Pesquisas de Ouvidoria, para aprovar os pedidos de pesquisa de 
Ouvidoria, bem como sua elaboração e a consolidação de seus dados. 

 
 

13.1.2.5. COMISSÃO DE RECURSOS HUMANOS (CRH) 
 

Presidente: PATRÍCIA QUIRICO COIMBRA (SulAmérica Seguros) 
 

Composição: 44 (efetivos) - Reuniões: 10 
 
 

Principais temas e projetos da CRH 
 

Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2018: a primeira rodada para as negociações 
trabalhistas data-base de 2018 entre os sindicatos patronal e dos Securitários ocorreu nos 
dias 19 e 20/12/2017, e a segunda no dia 16/01/2018, na CNseg, onde se reuniram os 
membros da Comissão de Negociação Sindical Patronal com os representantes da 
Comissão dos Securitários (Fenespic). O acordo final entre as partes foi fechado no dia 
05/02/2018, com a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho. 
 

Política de Remuneração da Susep: em janeiro, a CRH foi notificada sobre a elaboração 
de uma Política de Remuneração no âmbito da Subcomissão de Riscos da Susep, um fórum 
multidisciplinar da autarquia, composto por gestores de risco e profissionais das áreas de 
Controles Internos, Governança e Auditoria Interna. O objetivo da Susep é alinhar o modelo 
de remuneração dos administradores e responsáveis pelas funções de controle das 
seguradoras ao apetite a risco estabelecido pela entidade em suas políticas, de forma a 
gerar um equilíbrio ideal entre a tomada de risco vs. remuneração direcionada ao lucro de 
curto prazo. 
 

Esse tema no âmbito da CNseg, além da Comissão de Recursos Humanos, envolveu a 
Superintendência de Acompanhamento Técnico (SUPAT), que é participante da 
Subcomissão de Riscos da Susep, e suas Comissões de Gestão de Riscos (CGR) e de 
Controles Internos (CCI) e também a Superintendência Jurídica da CNseg. 
 

O material foi analisado inicialmente pelo GT Remuneração para críticas e propostas de 
ações para minimizar os impactos e riscos com a implantação dessa política, ao mesmo 
tempo atendendo às exigências estabelecidas pela Autarquia. 
 
Em março, entretanto, a Subcomissão de Riscos antecipou o assunto e submeteu à CNseg 
minuta de norma sobre o tema, a exemplo da Resolução no 3921/2010 do Bacen, com os 
seguintes destaques: 
 

• aplicável a todas as seguradoras reguladas Susep. Comparativamente, as diretrizes 
do FSB se aplicam às “instituições financeiras significativas”, ou seja, têm como foco 
os grandes grupos. Já os ICPs (do IAIS), se aplicam a todas as seguradoras, mas há a 
ressalva de que os supervisores precisam moldar certos requerimentos e ações de 
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acordo com a natureza, escala e complexidade das operações das seguradoras 
individuais (princípio da proporcionalidade); 
 

• a extensão da política de pagamento futuro (diferido até 3 anos) de remuneração 
variável a colaboradores sob o regime da CLT foi ponto de atenção, tendo em vista 
leis trabalhistas e acordos sindicais; e 

 

• também seria exigida a constituição de Comitê de Remuneração para as empresas 
que tenham Comitê de Auditoria, por força das regras da Resolução CNSP nº 
321/2015 (semelhantes à Resolução  Bacen nº 3921/2010). 

 

Em reunião com a autarquia, os seguintes aspectos foram apresentados: (i) fatos e dados 
dos pontos de atenção em relação à proposta de norma de remuneração; (ii) informações 
mercadológicas e legais; e (iii) as potenciais implicações da implementação da 
regulamentação da forma como foi proposta. A Susep compartilhou das preocupações e 
críticas apresentadas, (também conversou com o Bacen, sobre a experiência da norma no 
mercado financeiro) e sobrestou a discussão dessa agenda. 

 
A autarquia comprometeu-se a apresentar uma nova proposta de normativo para a política 
de remuneração. Estava previsto o assunto ser retomado pela Subcomissão de Riscos em 
dezembro, porém, devido a outras prioridades, o tema continua na pauta do órgão 
regulador como um dos primeiros itens em sua agenda para 2019. 
 
Diversidade e Inclusão: o presidente da CNseg considerou que as ações do Planejamento 
do GT de Diversidade e Inclusão, criado sob o âmbito da Comissão de Sustentabilidade e 
Inovação, em 2017, são convergentes aos temas da CRH, razão pela qual a CRH se reuniu 
em caráter extraordinário para prévio entendimento sobre: (i) entendimento comum sobre 
o tema e o respectivo nível de relevância atribuído nas empresas; (ii) informação sobre o 
estágio em que as empresas se encontram com compartilhamento de práticas já adotadas; 
e (iii) identificação de empresas que tenham interesse em participar de grupo de estudo no 
âmbito da CNseg, com o objetivo de direcionar às lideranças do mercado um plano de 
ação confederativo. Em consenso, foi proposto um planejamento dividido em três frentes, 
com suas respectivas ações: (i) dar consciência, (ii) dar visibilidade e (iii) dar voz. A partir de 
julho de 2018, o GT Diversidade e Inclusão migrou da Comissão de Sustentabilidade e 
Inovação para a Comissão de Recursos Humanos.  
 
 
Grupos de Trabalho no âmbito da CRH 
 

GT Remuneração: estuda os principais temas relacionados à remuneração, com 
compartilhamento de práticas e suporte na pesquisa salarial do mercado segurador feita 
pela consultoria Mercer, habitual prestadora do serviço. O grupo fez um levantamento sobre 
a rotina de encontros, tendo sido definido que as reuniões sejam bimestrais, e elencou os 
temas mais relevantes para estudo no ano, quais sejam: (i) carreira em Y e distribuição das 
gerações no quadro geral das empresas; e (ii) assistência médica/seguro Saúde. 
 

Pesquisa Salarial do Mercado Segurador: após as apresentações das consultorias Mercer, 
Willis Towers Watson e Korn Ferry Hay Group, ficou definida como primeira opção a atual: 
consultoria Mercer. 
 

GT Painel de Indicadores de RH: visa a aperfeiçoar o Sistema Coletor de Dados de RH 
(SCD-RH), pelo qual são gerados painéis de indicadores de RH do mercado segurador. O 
GT elaborou uma análise comparativa dos indicadores do ano de 2017 versus 2016, na qual 
mereceram destaque aqueles que refletem o aumento de turnover no período, como 
também o aumento na quantidade de processos trabalhistas.  
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Ao longo do ano, foi possível fazer o levantamento completo dos dados relativos aos 1o e 
2o trimestres. Ao término do ano, em face da dificuldade por parte de algumas empresas, 
ainda se encontra em fase de conclusão/verificação o levantamento relativo ao 3o trimestre.  
 

Modernização do SCD-RH (Sistema Coletor de Dados de RH): iniciado o serviço para 
inclusão dos 11 indicadores nos Painéis de Indicadores de RH, sendo finalizado no mês de 
outubro, porém ainda em ambiente de homologação para validação. Os novos indicadores 
irão representar: (i) lucro líquido por colaborador; (ii) custo total de pessoal efetivo por 
despesas; (iii) salário nominal dos colaboradores efetivos por gênero; (iv) colaboradores 
terceiros por colaboradores efetivos; (v) número de pessoas no call center sobre o total de 
colaboradores; (vi) número de pessoas no Comercial sobre o total de colaboradores; (vii) 
processos trabalhistas por desligamentos; (viii) faturamento; (ix) lucro líquido; (x) despesas 
totais da companhia por faturamento e (xi) efetivo total. 

 

Com essa inclusão, os painéis de indicadores irão disponibilizar um total de 34 indicadores 
estratégicos de capital humano para o setor de seguros, segmentados em sete categorias: 
 

1. Remuneração 
2. Benefícios 
3. Perfil da Força de Trabalho 
4. Recrutamento e Retenção 

5. Treinamento e Desenvolvimento 
6. Relações Trabalhistas 
7. Efetividade e Resultados	

	
GT Relações Trabalhistas com foco no eSocial: visa a compartilhar informações e práticas 
para diminuir os impactos de implantação do sistema eSocial nas empresas do mercado 
segurador.  
 

Tomando por base a experiência do GT, as empresas componentes da CRH não tiveram 
grandes problemas no início de implantação. Houve, por parte dos membros da Comissão, 
o reconhecimento do trabalho realizado, no apoio e na rápida disseminação das 
informações, que contribuíram para o sucesso da implantação do sistema em suas 
empresas. 
 
O GT pretende trabalhar na organização do 4o workshop para disseminação de informações 
e compartilhamento de práticas, a exemplo dos demais realizados. A fim de agilizar o 
compartilhamento de informações e dúvidas, criou-se um grupo virtual utilizando o 
aplicativo WhatsApp que foi muito bem aceito e aprovado pela Comissão. A participação 
nesse grupo foi estendida a outras empresas do mercado segurador, além das participantes 
da CRH, como também a algumas empresas de software. 
 
GT Confederativo eSocial: trata-se de fórum consultivo do qual participam o Comitê 
Gestor do eSocial (Ministério do Trabalho, Receita Federal do Brasil, Secretaria de 
Previdência do Ministério da Fazenda, Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa 
Econômica Federal, como curadora do FGTS), as confederações do setor produtivo e os 
fornecedores de Tecnologia da Informação. A CNseg está representada nesse grupo pelo 
coordenador do GT da CRH e pela secretária da CRH, Maria da Conceição Pinheiro.  
 
GT Relações Trabalhistas | Reforma Trabalhista: dada continuidade ao trabalho 
aprofundando o estudo da Lei Trabalhista no 13.467/2017 e avaliando oportunidades e 
como implantar as mudanças, verificando sempre o comportamento do mercado e do 
Judiciário, como também questões que possam ser negociadas na Convenção Coletiva de 
Trabalho de 2019. 
 
GT Marca Empregadora do Mercado Segurador: visa a desenvolver ações para alavancar 
a imagem do mercado segurador como marca empregadora. No final de 2017, o GT 
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apresentou à CRH, para desenvolvimento em 2018, proposta recebida pela consultoria Air 
Employee Experience para o projeto Caravanas Universitárias às seguradoras. Entretanto, 
tendo em vista o caráter institucional da ação e o alto custo envolvido, foi deliberado que o 
projeto fosse coordenado pela CNseg, com apoio da Comissão, no que tange à visão global 
das seguradoras acerca do tema. 
 
Nessa linha, foi solicitado à Superintendência Executiva de Comunicação e Imprensa da 
CNseg (SUECI), uma vez que já conta com verbas específicas para os seus diversos canais de 
comunicação, apoiar o trabalho por meio da elaboração de um plano de comunicação nas 
mídias sociais em que a Confederação está presente. O trabalho do grupo foi apresentado à 
SUECI pela coordenadora do GT, Milena Rosa, destacando-se os cinco atributos elencados 
pelo GT: 
 

• que eu tenha um trabalho estável; 
• que eu desenvolva novas capacidades e participe de cursos e treinamentos; 
• que a empresa se preocupe não só com os resultados, mas também com o seu 

impacto na sociedade; 
• que a empresa seja financeiramente sólida; e 
• que eu tenha boas perspectivas de carreira futura. 

 
GT de Diversidade e Inclusão: em 27/09/2018, foi realizada a 1ª Conferência de 
Diversidade e Inclusão do Setor de Seguros, no Rio de Janeiro, em parceria com o Lloyd´s 
do Brasil. O evento contou com a presença de 90 pessoas na CNseg.  

 
 

Pesquisas Rápidas entre os membros da CRH 
 

Realização de pesquisas sobre assuntos de interesse da área de Recursos Humanos 
demandadas pelos membros da CRH, sob a coordenação da SUPAM (coleta, consolidação e 
compartilhamento de dados entre os membros que participaram das pesquisas), com a 
utilização da ferramenta Survey Monkey, prática que vem sendo realizada desde 2014. 
Foram feitas 50 pesquisas. 
 

PESQUISAS QUANT. 
Realizadas em 2018 50 
Média de pesquisas por mês 04 

Nº de empresas integrantes da CRH 44 

Média de empresas participantes por pesquisa 21	
	

TEMAS DAS PESQUISAS 
1. Ações de desenvolvimento/treinamento | Orçamento 2. Ações de endomarketing 
3. Canal interno de denúncias 4. CCT 2018 Contribuições Sindical e Assistencial 
5. Comitê de Assessoramento ao Conselho de Administração 6. Concessão/reembolso estacionamento 
7. Controle jornada de trabalho 8. Cooperação entre áreas e equipes 
9. Demissões voluntárias 10. Desligamentos pacote benefícios 
11. Estrutura de Área Financeira 12. Estrutura de Área Atuarial 
13. Estrutura de Área Atuarial 14. Estrutura de Área Desenvolvimento Produto Auto 
15. Estrutura de Área Jurídica 16. Estrutura de Área Ouvidoria (cancelada) 
17. Estrutura de Área Riscos 18. Estrutura de Área Sinistro Automóvel 
19. Estrutura de Compliance 20. Expediente final de Ano 2018 
21. Expediente período Copa do Mundo 22. Febre amarela 
23. Ferramentas de trabalho 24. Governança na Área de TI 
25. Incentivo a treinamentos/cursos | Campanha de pontuação 26. Inclusão / recrutamento de portadores de Deficiência 
27. Jogos do Brasil Copa do Mundo 2018 | Expediente 28. Jovem Aprendiz 
29. Motorista para atendimento à alta administração 30. Nine Box e Plano de Sucessão 
31. Nova Lei Trabalhista 32. Ônibus fretado 



(qual?	

	 83	

33. Pacote benefícios | Colaboradores desligados 34. Pacote de incentivo à transferência 
35. Pagamento Vale-Alimentação 36. Papéis e Responsabilidades de Sênior 
37. PLR | Bônus (ICP) 38. Política de remuneração | Minuta Susep 
39. Política de viagem corporativa 40. Previdência Privada 
41. Programa de estágio 42. Programa de indicação 
43. Reembolso de combustível e estacionamento 44. Reporte à Presidência 
45. Seguro D&O 46. Seguro de Vida do aposentado | Cláusula 22 da CCT 
47. Turnover 1º semestre 2018 48. Vale-Refeição / Vale-Alimentação | Fornecedores 
49. Vale-Refeição | Vale-Alimentação 50. Empresa Cidadã | Licença-Maternidade/Paternidade 

 
 

Certificação Técnica por Tempo de Serviço 
 

Ao longo de 2018, foram emitidos 478 Certificados Técnicos, atendendo à solicitação de 15 
empresas: 

 
 

EMPRESAS QTDE. 
1 American Life 01 
2 Azul Seguros 22 
3 Brasilcap Capitalização 04 
4 Companhia de Seguros Previdência do Sul 03 
5 Generali Brasil Seguros 14 
6 HDI Seguros 26 
7 Liberty Seguros 20 
8 Liderança Capitalização 11 
9 Mapfre Seguros Gerais  55 
10 Mongeral Aegon 01 
11 Porto Seguro 215 
12 Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro 01 
13 Tokio Marine 23 
14 UPOFA União Previdencial 02 
15 Zurich Minas Brasil Seguros 80 

TOTAL 478	
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13.1.3. Eventos Promovidos pela SUPAM 
 
Em 2018, a SUPAM promoveu os seguintes eventos: 
 
 

DATA EVENTO LOCAL ORGANIZAÇÃO 

14/03 IV Celebração do Dia do Ouvidor e Dia Internacional do Consumidor RJ CNseg 

27/03 Devolutiva da Carta de Minas Gerais SP CNseg 

15/05 Construindo a Agenda de Sustentabilidade em Seguros na América 
Latina 

RJ CNseg/SUSEP/ 
UNEP-FI 

05 e 06/06 6° Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros SP CNseg 

26/09 8ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros SP CNseg 

27/09 Conferência de Diversidade e Inclusão no Setor de Seguros RJ CNseg 

28/09 Workshop Responsible Insurance SP CNseg/OIT 

22 e 23/11 Workshop Proteção do Consumidor SP CNseg 

12/12 Seminário de Riscos ASG e Riscos Emergentes SP CNseg	
 
 
A seguir, destacam-se os seguintes eventos: 
 
IV Celebração do Dia do Ouvidor e Dia Internacional do Consumidor: contou com 97 
participantes e teve entre os temas abordados o Código de Defesa do Consumidor, os principais 
indicadores das Ouvidorias em 2017, o Sentido de Justiça no Atendimento às Demandas do 
Consumidor do Presente vs. Consumidor do Futuro, Os Colóquios e a Agenda de Proteção do 
Consumidor de Seguros e o Selo de Qualidade Procon Carioca. O presidente da CNseg fez a 
abertura do evento, acompanhado de Patrícia Galdino de Faria Barros, coordenadora geral de 
Articulação de Relações Institucionais da Senacon, Suriêtte Apolinário dos Santos, secretário geral 
da ANS, e Joaquim Mendanha de Ataídes, superintendente da Susep. O desembargador Werson 
Rêgo, da 25ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi o responsável 
pelo painel A Evolução do CDC nos 30 Anos da Constituição Federal. 
 
Em homenagem aos ouvidores, Marcio Coriolano entregou ao presidente da COV, Silas Rivelle Jr., 
uma carta em celebração à data. O documento foi entregue aos demais membros da Comissão de 
Ouvidoria ao longo do evento. 
 
Construindo a Agenda de Sustentabilidade na América Latina: iniciativa dos Princípios para 
Sustentabilidade em Seguros (PSI, na sigla em inglês), da Organização das Nações Unidas (ONU), 
do Fórum dos Supervisores de Seguros (SIF, na sigla em inglês), com apoio da Susep, o evento 
contou com a presença de 108 pessoas. O encontro integrou a 5ª Semana Nacional de Educação 
Financeira, realizada pelo Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef), e reuniu representantes 
de seguradoras da América Latina, reguladores e supervisores de seguros, autoridades 
governamentais da Costa Rica, África do Sul, Reino Unido, Austrália, Alemanha e Estados Unidos, 
além de organizações da sociedade civil e acadêmicos. 
 
Na oportunidade, Marcio Coriolano, Joaquim Mendanha de Ataídes e Butch Bacani assinaram a 
“Declaração do Rio sobre a transparência do risco climático pelo setor de seguros brasileiro”, 
reafirmando o apoio do mercado securitário nacional  aos objetivos do Acordo de Paris sobre 
Mudanças Climáticas e abrindo o diálogo sobre formas práticas e efetivas de atender às 
recomendações da Força-Tarefa do Financial Stability Board (FSB) sobre Divulgações Financeiras 
Relacionadas ao Clima (TCFD), que constituem importante referência para o setor financeiro e de 
seguros em relação aos riscos climáticos. 
 
6º Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros: realizado em parceria com a Associação 
Brasileira dos Procons e a Fundação Procon São Paulo, por intermédio de seu presidente e diretor 
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executivo. A edição também contou com o apoio da Associação dos Procons Paulistas, por 
intermédio de sua dirigente, Joana Soleide Dias. O 6º Colóquio contou com a participação total de 
129 pessoas, dentre as quais 40 representantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, 65 
representantes de 24 seguradoras e 3 varejistas, e 24 da CNseg, Federações associadas e 
sindicatos. 
 

6º colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros 

 

 
 
 
8ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros: contou com a presença de 197 
pessoas, sendo 87 representantes de seguradoras, 24 de órgãos de proteção do consumidor, 17 de 
órgãos públicos, 14 de escritórios de advocacia, 6 de corretoras, 13 da CNseg e Federações 
associadas e 24 de outras empresas, além de 12 representantes da imprensa. 
 
Na ocasião, foi discutida a importância do aprimoramento das relações de consumo, a falácia da 
racionalidade e o comportamento do consumidor, tecnologia aplicada ao desenvolvimento de produtos 
e processos centrados no consumidor, papel das Ouvidorias como ferramenta estratégica de produtos e 
processos e trajetória e perspectivas dos Colóquios de Proteção do Consumidor de Seguros. 
 
O evento ainda contou com o lançamento de quatro materiais produzidos pela CNseg: o folder do 
Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros, o Relatório de Atividades das Ouvidorias 2017 e seu 
respectivo folder e o livreto Canais de Atendimento, que integra o Programa de Educação em Seguros. 
 
1ª Conferência de Diversidade e Inclusão no Setor de Seguros: teve a presença de 90 pessoas e 
de lideranças do mercado segurador brasileiro e internacional. Entre os presentes, estiveram a 
vice-presidente da CNseg e presidente da FenaSaúde, Solange Beatriz Palheiro Mendes, a CEO do 
Lloyd’s of London, Inga Beale, o CEO da Zurich no Brasil e presidente da FenaPrevi, Edson Franco, e 
a presidente do GT de Diversidade e Inclusão da CNseg, Ana Paula de Almeida Santos. 
 
Workshop Responsible Insurance: em parceria com a Impact Insurance Facility da Organização 
Internacional do Trabalho, a CNseg promoveu o evento em questão, que se destinou a empresas 
que oferecem ou planejam oferecer microsseguros e produtos massificados via varejo ou canais de 
afinidades, tendo em mente que o conceito de seguro responsável tem conquistado adeptos no 
mundo todo. Participaram do workshop 23 representantes de mais de 15 empresas. 
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De acordo com Miguel Solana, senior technical officer da Impact Insurance Facility, seguro responsável 
significa entregar produtos apropriados de forma transparente, acessível, justa, responsiva e respeitosa 
para manter os consumidores informados e capazes de utilizar esses seguros efetivamente. 
 
Miguel Solana e Pedro Henrique Fernandes Pinheiro, gerente de Conduta de Mercado e Relações 
Internacionais da CNseg, comandaram o encontro de São Paulo sobre os princípios de responsible 
insurance. Eles evidenciaram que, para seu avanço, premissas, dilemas e desafios terão de ser 
enfrentados pelo mercado. O fornecimento da linhagem de seguros responsáveis fará a diferença 
entre os competidores mais ou menos proativos. 
 
Workshop de Proteção do Consumidor de Seguros: ministrado pelo professor de Direito do 
Consumidor e consultor da CNseg Ricardo Morishita Wada, o curso contou com a presença de 28 
pessoas, entre representantes de seguradoras e do varejo. A realização do workshop antecedeu as 
festas de fim de ano, com o objetivo de preparar varejistas e seguradoras para reduzir os 
problemas dos consumidores relacionados à comercialização de seguros. Os temas abordados em 
sala foram: 
 

• A racionalidade do marco legal de proteção ao consumidor – Aspectos fundamentais; 
• O regime jurídico da garantia legal - A responsabilidade por vício do produto e a garantia 

contratual; 
• O regime jurídico da oferta nas relações de consumo; e 
• A nova etapa do direito à informação. 

 

Os participantes receberam certificado de conclusão do curso, além de um exemplar do Código de 
Defesa do Consumidor, oferecido pelo superintendente do Procon Juiz de Fora, Eduardo César 
Schröder e Braga, e um exemplar da apresentação do CDC produzida pelo Procon-MG, oferecido 
pelo promotor Amauri Artimos da Matta. 
 
Seminário de Riscos ASG e Riscos Emergentes: em conjunto com a Swiss Re, a CNseg realizou o 
Seminário de Riscos Ambiental, Social e Governança Corporativa e Riscos Emergentes, que contou 
com a participação de 40 representantes de seguradoras. 
 
 

13.1.4. Relações Institucionais Nacionais 
 
Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF): é uma mobilização multissetorial em torno 
da promoção de ações de educação financeira no Brasil. A estratégia foi instituída como política de 
Estado de caráter permanente, e suas características principais são a garantia de gratuidade das 
iniciativas que desenvolve ou apoia e sua imparcialidade comercial. O objetivo da ENEF, criada 
através do	Decreto nº 7.397/2010, é contribuir para o fortalecimento da cidadania ao fornecer e 
apoiar ações que ajudem a população a tomar decisões financeiras mais autônomas e conscientes. 
A estratégia é atualmente composta de nove órgãos e entidades governamentais e seis 
organizações da sociedade civil, que juntos integram o Comitê Nacional de Educação Financeira 
(Conef) e a Comissão Permanente (CP). A seguir, destacam-se as principais atividades da ENEF: 
 

●  A Semana ENEF: a Semana Nacional de Educação Financeira – Semana ENEF – é uma 
iniciativa do Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef) para promover a Estratégia 
Nacional de Educação Financeira (ENEF), quando ocorrem diversas ações educacionais 
espalhadas pelo país inteiro. A Semana ENEF 2018 foi realizada entre os dias 14 a 18 de 
maio. A CNseg convida suas empresas associadas a participarem da agenda oficial da 
Semana com ações ou programas de educação financeira gratuitos e abertos ao público. 

 
●  Selo ENEF: iniciativas que contribuem para disseminar ações alinhadas à Estratégia 

Nacional de Educação Financeira podem ser reconhecidas e receber o Selo ENEF. O Selo 
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confere visibilidade às iniciativas que estão em conformidade com os objetivos e as diretrizes 
da ENEF, bem como com os critérios estabelecidos pelo Conef contidos no edital. 

 
Em 2018, a CNseg, representada por Pedro Pinheiro com a colaboração da equipe da SUPAM, 
compôs o Comitê que elaborou o edital e avaliou as iniciativas contempladas com o 2º Selo 
ENEF. As seguintes iniciativas do setor de seguros - incluindo a Susep, a CNseg e a Escola 
Nacional de Seguros - foram contempladas com o Selo ENEF, que tem validade de dois anos: 
 

 
INICIATIVA EMPRESA 

1 My finance coach Allianz Seguros S/A 
2 Projetos de vida na ponta do lápis Brasilprev Seguros e Previdência S/A 
3 Rádio CNseg CNseg 
4 Série: Livretos de Educação em Seguros CNseg 
5 Site Tudo sobre Seguros na internet Fundação Escola Nacional de Seguros 
6 Gincana de educação financeira Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A 
7 Programa de saúde financeira SulAmérica Seguros 
8 Guias e cartilhas de orientação ao consumidor Susep  
9 Portal Susep de educação financeira meu futuro seguro Susep	

	
 
Ministério do Trabalho, Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Receita 
Federal, INSS e Caixa Econômica Federal | GT Confederativo eSocial: o eSocial é um projeto 
do Governo Federal que planeja unificar as informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de 
cada empregado, envolvendo diversos órgãos, tais como a Receita Federal, Ministério do Trabalho, 
INSS e Caixa Econômica Federal, além de, dentro das empresas, departamentos de Recursos 
Humanos, Folha de Pagamento, Fiscal, Jurídico, entre outros. A expectativa do Governo é que essa 
centralização traga melhoria da qualidade de fiscalização, aumento de arrecadação, além de 
redução na burocracia envolvida. 
 

REPRESENTANTES DA CNSEG NO GT CONFEDERATIVO ESOCIAL 
Maria da Conceição Pinheiro CNseg 
Sandro da Costa Moreira Brasilcap Capitalização (até maio/2018) 
Ralfe Fernandes SulAmérica Seguros (a partir de junho/2018)	
	
Desde o início do projeto, foram realizadas 28 reuniões entre o GT Confederativo do eSocial e o 
Comitê Gestor do eSocial, das quais 6 foram ao longo de 2018, a saber: 
 

DATA TEMA 
31/01 Implantação do eSocial (Primeira fase) 
26/03 Implantação do eSocial (Primeira e Segunda fases) 
03/05 Implantação do eSocial (Acompanhamento) 
29/06 Implantação do eSocial (Acompanhamento) 
13/09 Implantação do eSocial 
19/12 Próximas entregas	

	
O objetivo do GT Confederativo do eSocial, composto por Confederações/Federações e empresas 
de tecnologia da informação, é transmitir as necessidades da sociedade e das empresas ao 
Governo Federal, para que ele   possa adequar a estrutura do eSocial para melhor funcionamento 
na implantação das empresas, como também sugerir soluções tecnológicas para melhoria da usabilidade 
do sistema, transformando o eSocial em uma ferramenta gerencial para as empresas. 
 
Federação Brasileira de Bancos | Comissão Intra-setorial de Sustentabilidade e Meio 
Ambiente: a (Febraban) – Federação Brasileira de Bancos - é a principal entidade representativa do 
setor bancário brasileiro. A comissão intra-setorial em referência, com representação da 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima), 
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BM&FBovespa, CNseg e Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp), visa a promover diálogo entre as associações de classe sobre temas 
relacionados ao desenvolvimento sustentável. Representantes da SUPAM participaram de três 
reuniões realizadas em 2018, nos dias 27/02, 24/04 e 21/08. 
 
Procons (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor): participação de representantes da 
SUPAM em 23 reuniões realizadas em 2018	
	

DATA TEMA LOCAL PARTICIPANTES 
12/01 Reunião Preparatória para o 6º Colóquio de Proteção 

ao Consumidor de Seguros 
SP Pedro Henrique Pinheiro 

24/01 Reunião com a gerente jurídica do Procon Estadual de 
Pernambuco, Danyelle Sena 

PE Maria Elena Bidino 

01/02 Reunião com a gerente jurídica do Procon Estadual de 
Pernambuco, Danyelle Sena 

RJ Maria Elena Bidino 

02/02 Reunião preparatória para o 6º Colóquio com o diretor 
executivo do Procon-SP, Paulo Miguel 

SP Maria Elena Bidino 

28/02 Reunião preparatória para o 6º Colóquio com a 
Associação dos Procons Paulistas 

SP Maria Elena Bidino e  
Pedro Henrique Pinheiro 

22/03 Diálogo sobre Saúde Suplementar com o Procon-SP SP Maria Elena Bidino 
22/03 Reunião com a Fundação Procon-SP 
27/03 Reunião Prévia da Carta de Minas Gerais SP Maria Elena Bidino 
27/03 Devolutiva da Carta de Minas Gerais 
12/04 Almoço com seguradoras e Procons SP Maria Elena Bidino 
12/04 Reunião de alinhamento com as seguradoras sobre as 

demandas da Fundação Procon-SP - Saúde 
Suplementar 

13/04 Reunião na Fundação Procon-SP com as seguradoras SP Maria Elena Bidino 
17/05 Reunião para proposta de novo modelo de 

apresentação do Código de Defesa do Consumidor 
MG Pedro Henrique Pinheiro 

30/05 Reunião preparatória do 6º Colóquio com a Fundação 
Procon-SP 

SP Maria Elena Bidino 

20/06 Reunião sobre a venda de Seguro de Roubo e Furto de 
Celular em Minas Gerais 

MG Maria Elena Bidino e  
Luciane Degraf 

28/06 Diálogo sobre a Saúde Suplementar com a Fundação 
Procon-SP 

SP Maria Elena Bidino 

04/07 Reunião com IDV e promotor de Justiça do MPMG 
Fernando Ferreira Abreu sobre venda de seguros no 
varejo 

MG Maria Elena Bidino 

12/07 Diálogo sobre a Saúde Suplementar com a Fundação 
Procon-SP 

SP Maria Elena Bidino 

19/07 Reunião com a gerente jurídica do Procon Estadual de 
Pernambuco, Danyelle Sena, na CRC 

RJ Maria Elena Bidino, Pedro Pinheiro e 
Luciane Degraf 

26/07 Reunião com a Fundação Procon-SP para apresentação 
sobre devolutiva do 6º Colóquio 

SP Maria Elena Bidino 

08/08 Almoço com Marcelo Barbosa, do Procon Assembleia MG Pedro Henrique Fernandes Pinheiro 
12/09 Entrega da proposta do novo bilhete de seguros à 

Fundação Procon-SP 
SP Maria Elena Bidino 

26/10 Reunião com Procons Mineiros sobre bilhete de 
seguros e Monitoramento da Carta de MG 

MG Maria Elena Bidino 

23/11 Reunião sobre o Seguro de Automóvel SP Maria Elena Bidino	
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13.1.4.1. REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS SUPAM 
 
Participação em 47 reuniões e eventos externos, conforme quadro abaixo. 
 

Data Tema LOCAL 
21/02 Devolutiva da Carta de Minas Gerais SP 
01 a 04/03 Encontro dos Líderes do Mercado Segurador PR 
09/03 Reunião prévia da Devolutiva da Carta de Minas Gerais SP 
14 a 16/03 Workshop de revisão de indicadores ISE SP 
21/03 Reunião Prévia para Devolutiva da Carta de Minas Gerais SP 
22/03 Seminário Internacional O Futuro do Consumo SP 
28/03 Ciclo de palestras em comemoração ao mês do Consumidor: "O papel e a 

importância da Ouvidoria nas empresas" 
RJ 

13/04 Reunião de alinhamento com as seguradoras sobre as demandas da Fundação 
Procon-SP – seguro de Garantia Estendida 

SP 

17/04 Seminário: Direitos dos Usuários de Planos de Saúde: principais demandas em 
planos coletivos e a judicialização da Saúde Suplementar 

PE 

18/04 2º Encontro de Comunicação da Saúde Suplementar SP 
25/04 Reunião com a Susep para discutir os pleitos do mercado em relação ao marco 

regulatório de microsseguros 
RJ 

26/04 Green is GREAT SP 
18/05 Reunião preparatória para o 6º Colóquio de Proteção ao Consumidor de Seguros SP 
21/05 Reunião com a presidente da Comissão de Sustentabilidade e Inovação, Fátima 

Lima, e com a Consultora de Sustentabilidade, Maria Eugenia Buosi 
SP 

21 a 23/05 XIV Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor do Brasilcon SP 
29/05 Reunião de Alinhamento para o 6º Colóquio com as Seguradoras SP 
04/06 Reunião de Alinhamento para o 6º Colóquio com as Seguradoras SP 
12/06 IX Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada SP 
14/06 2º Seminário Nacional de Educação em Seguros RJ 
03/07 Reunião com Carlos de Paula e Rosana Techima RJ 
05/07 Reunião Pós-6º Colóquio com seguradoras e varejistas SP 
05/07 Reunião com o GT da revisão do bilhete de seguros SP 
12/07 Reunião pós-6º Colóquio com seguradoras e varejistas SP 
20/07 Reunião pós-6º Colóquio com seguradoras e varejistas SP 
08 a 10/08 XVIII Congresso Nacional do MPCON MG 
16/08 Reunião extraordinária da Comissão de Garantia Estendida da FenSeg SP 
21 e 22/08 Promoting Gender Equity in Science RJ 
29/08 Reunião com DICON sobre proposta de novo bilhete de seguros e sobre os 

Colóquios de Proteção do Consumidor de Seguros 
RJ 

30/08 Workshop do projeto "O Fiduciário no Século XXI" RJ 
31/08 Reunião com a Susep sobre os desdobramentos da assinatura da Declaração do 

Rio 
RJ 

31/08 Reunião do GT de Revisão do bilhete de seguros SP 
04 e 05/09 CONAREC 2018 SP 
13/09 Seminário Inovar para Transformar o Desenvolvimento Sustentável SP 
26/09 8ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros SP 
27/09 Conferência de Diversidade e Inclusão no Setor de Seguros RJ 
28/09 Workshop Responsible Insurance SP 
05/10 Reunião com Ricardo Morishita sobre proteção do consumidor SP 
05/10 Reunião com representantes da Swiss Re sobre o Workshop de Integração 

Ambiental, Social e de Governança (ASG) na subscrição de riscos e política de 
investimentos 

SP 

17/10 XI Encontro de RH do Mercado Segurador SP 
22 e 23/10 4º Fórum da Saúde Suplementar SP 
07 e 08/11 IV Fórum de Cidadania Financeira BSB 
07 e 08/11 12º Insurance Service Meeting SP 
22 e 23/11 Workshop de Proteção do Consumidor SP 
23/11 Workshop de Proteção do Consumidor SP 
12/12 Seminário de Riscos ASG e Riscos Emergentes SP 
13/12 1ª Seminário Jurídico CNseg RJ 
19/12 Entrega do Prêmio de Inovação em Seguros 2018 RJ	
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13.1.5. Representações Institucionais Internacionais 
 
Em 2018, representantes da SUPAM participaram de quatro reuniões/eventos, conforme segue: 
 

DATA EVENTO LOCAL ORGANIZAÇÃO 
17 a 19/04 10 años de evolución de los seguros inclusivos Bogotá /Colômbia Fasecolda 
10 a 14/09 Impact Insurance Academy Turim / Itália OIT 
24/10 14th Consultative Forum do Microinsurance Network Buenos Aires / Argentina Microinsurance Network 
06 a 08/11 14th International Microinsurance Conference – 

Inclusive Insurance for Emerging Markets 
Lusaka / Zâmbia Impact Insurance Facility, 

Microinsurance Network — 
MIN e Munich RE Foundation 

 
 

13.1.5.1. FEDERAÇÃO GLOBAL DE ASSOCIAÇÕES DE SEGUROS (GFIA) 
 

A Federação Global de Associações de Seguros (GFIA, na sigla em inglês) é uma associação sem 
fins lucrativos criada para representar as associações de seguros nacionais e regionais que 
atendam aos interesses gerais das empresas de seguro de Vida, Saúde, Seguros Gerais e 
Resseguro. A instituição tem como objetivo fazer representações aos Governos nacionais, 
reguladores internacionais e outros em nome do mercado segurador mundial. Com 40 instituições 
associadas, entre elas a CNseg, a GFIA representa cerca de 87% do total de produção de prêmio de 
seguros no mundo. 
 
Semanalmente, a GFIA distribui aos seus membros um boletim com um compilado de consultas, 
publicações e notícias com o objetivo de contribuir para um diálogo internacional sobre questões 
de interesse comum do mercado segurador. Esse boletim é traduzido pela equipe da SUPAM e 
divulgado no portal da CNseg, sendo que em 2018 foram realizadas 36 traduções.	
 
 

13.1.6. Publicações coordenadas pela SUPAM 
 
A SUPAM coordenou oito publicações veiculadas no portal da CNseg e contribuiu com a 
elaboração de sete pautas para a Rádio CNseg, conforme segue: 
  

PUBLICAÇÕES 

TÍTULO DATA 
Guia de Acesso do Consumidor às Empresas de Seguros 14/03 
Livreto Canais de Atendimento 26/09 
Relatório de Atividades das Ouvidorias 2017 26/09 
Folder do Relatório de Atividades das Ouvidorias 2017 26/09 
Folder dos Colóquios de Proteção do Consumidor de Seguros 26/09 
Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros 2017 31/10 
Folder do Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros 2017 31/10 
Livreto Sustentabilidade em Seguros 12/12	

 
RÁDIO CNSEG 

PAUTA DATA RESPONSÁVEL 
Força-Tarefa constituída a partir do Financial Stability Board (FSB) 24/01 Bernardo Barroso 
Hora do Consumidor: Mercado segurador no combate à venda casada 
(Carta de MG) 02/02 Luciane Degraf 

Entenda os Seguros de Pessoas | Treinamento interno nas empresas 
diminui reclamações de clientes 15/03 Luciane Degraf e Pedro Pinheiro 

Hora do Consumidor: Uma comunicação feita para todos 15/03 Luciane Degraf e Pedro Pinheiro 
Entrevista Especial | A Ouvidoria representa o consumidor 16/03 Luciane Degraf e Pedro Pinheiro 
Qual é a Dúvida | SAC: primeira etapa de atendimento ao consumidor 16/03 Luciane Degraf e Pedro Pinheiro 
Hora do Consumidor | Intermediação da Ouvidoria no entendimento 
do contrato de seguro 29/03 Luciane Degraf e Pedro Pinheiro	

 
*** 



(qual?	

	 91	

13.2. Superintendência de Acompanhamento Técnico (SUPAT) 
 
SUPERINTENDENTE: KARINI TEIXEIRA REZENDE MADEIRA 
 
 

A Superintendência de Acompanhamento Técnico tem por objetivo acompanhar a regulamentação 
relacionada ao setor e temas referentes às áreas sob sua responsabilidade, dando ampla 
divulgação ao mercado, analisando seus impactos e efeitos no mercado segurador e propondo 
alternativas.  
 
São temas de responsabilidade da SUPAT aqueles relacionados a atuária, contabilidade, controles 
internos (governança, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao 
terrorismo), tributação, investimentos, resseguro, processos e tecnologia da informação, 
digitalização (tanto a relação entre seguradora e regulador quanto relação entre seguradora e 
segurado) e gestão de riscos.  Também se relaciona com a Susep por meio de cinco Comissões e 
Subcomissões permanentes: Comissão Atuarial (CAS), Comissão Contábil (CCS), Subcomissão de 
Riscos (SR), Comissão de Investimentos (CIS) e Comissão Especial de Desenvolvimento de 
Resseguro.  

 
 
A SUPAT em números: 
 

• Coordena nove Comissões temáticas e 19 Grupos de Trabalho. As Comissões têm ao todo 
389 membros, entre efetivos e convidados. Em 2018, foram realizadas 79 reuniões 
ordinárias das Comissões; 

• Participa em cinco Comissões e Subcomissões da Susep; 
• Responsável por duas Ênfases Estratégicas do planejamento da CNseg;  
• 24 temas do plano de regulação Susep foram debatidos nas comissões que coordena;  
• Conduziu as discussões e manifestações em três consultas e audiências públicas; 
• Temas de interesse foram debatidos em oito eventos e workshops; e 
• Assuntos debatidos levaram à expedição de 19 ofícios ou cartas pela CNseg. 

 
Valor agregado para as associadas, traduzido em: 
 

• Ajustes na regulamentação de ativos e passivos; 
• Aumento da suficiência de solvência do mercado; 
• Redução da exigência de capital de risco; 
• Flexibilização de regras de capital; 
• Ampliação da utilização dos fatores reduzidos no cálculo de capital; 
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• Flexibilização e adequação de obrigações acessórias; 
• Racionalização do custo regulatório; e 
• Novas oportunidades de investimentos financeiros por parte do setor. 

 
A coordenação das nove Comissões Temáticas continua sendo a atividade que demanda maior 
dedicação dos profissionais da área. Os principais assuntos tratados em 2018 encontram-se 
descritos na seção específica de cada uma das Comissões Temáticas. 
 
 A SUPAT participou de outras ações importantes para o mercado, não vinculadas diretamente a 
nenhuma das comissões: 
 
 

GT de Monitoramento Eletrônico 
 
Foi criado, no âmbito da CNseg, Grupo de Trabalho composto por representantes indicados pelos 
Presidentes e Vice-Presidentes das Federações associadas e Diretoria da CNseg, com a finalidade 
de estudar e oferecer alternativas ao Sistema de Monitoramento Eletrônico das operações das 
supervisionadas da Susep, que seja menos oneroso para o setor e que atenda às necessidades de 
maior eficiência na análise dos dados encaminhados à autarquia. A proposta inicial da Susep foi 
apresentada à CNseg por meio de uma minuta de Resolução CNSP, com expectativa de ser 
colocada em consulta pública ainda em 2018. O referido modelo, a ser instituído por uma 
Resolução do CNSP e regulamentado por circulares expedidas pela Susep, passaria a viger em 1º 
de janeiro de 2020.  
 

A proposta elaborada pelo Grupo de Trabalho possui as seguintes premissas: 
 

• Origem dos dados existentes e base mais robusta (RO), acarretando redução de custos; 
• Atendimento às necessidades do regulador; 
• Intermediário mantenedor dos dados exclusivo (CNseg); 
• Agilidade na construção e evolução; 
• Atendimento às necessidades do regulador; 
• Oportunidade de racionalização, logo eliminação de QE, QT, FIP, entre outros; 
• Garantia de sustentabilidade e segurança da informação. 

 
 

A proposta está segmentada em seis aspectos: 
 
 

1. Dados 
Proposta Susep e Proposta do Setor representado pela CNseg estão alinhadas: toda a 
movimentação, desde a emissão da apólice, recebimento de prêmios, contribuições, 
averbações, endossos, pagamentos de corretagem e outras comissões, pagamentos de 
sinistros, resgates, entre outras informações que se fizerem necessárias. 

 
2. Securitização 

Proposta Susep: entidade autorizada pelo Bacen, que deverá atender inclusive a 
requisitos da Susep. Proposta do Setor representado pela CNseg: CNseg como 
mantenedora exclusiva dos dados de mercado supervisionado, que atenderá a requisitos 
da Susep. 

 
3. Vigência 

Proposta Susep: início de vigência em 1 de janeiro de 2020, com piloto do ramo de 
garantia. Proposta do Setor representado pela CNseg: início de vigência em 1 de janeiro 
de 2020, com piloto com ramos em atividade no RO atual. 
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4. Periodicidade 
Proposta Susep: intenção é que as informações sejam transmitidas de forma online. 
Proposta do Setor representado pela CNseg: disponibilização e consulta aos dados 
online, porém com atualização (carga) mensal. 

 
5. Comissão Susep 

Proposta Susep e Proposta do Setor representado pela CNseg estão alinhadas: 
constituição de comissão com representantes do mercado, a qual ficará responsável por 
definir, para cada ramo de seguro, as informações a serem prestadas à Susep no âmbito 
do sistema de monitoramento (Circular Susep). 

 
6. Disponibilização dos dados 

Proposta Susep: consumidores; outros órgãos de regulação, além de outros 
interessados. Proposta do Setor representado pela CNseg: em avaliação, à luz das 
exigências da Lei de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e pilares da Segurança da 
Informação. 

 
Em 1º de novembro, através do Ofício DITEC 009/2018, a CNseg sinalizou à autarquia a 
preocupação com o que, em uma análise inicial, pareceu ser uma alternativa de complexa 
implementação, por isso foi solicitada reunião, a fim de apresentar sugestões à proposta. 
 
O encontro aconteceu em 28 de novembro. Além de representantes do grupo, participaram pela 
Susep Ícaro Demarchi (diretor responsável pelo tema) e Paulo Roberto Miller (assessor).  
Em resumo, há quatro grande barreiras para a sugestão apresentada pela CNseg, no que tange ao 
aspecto de securitização:  
 

• Gestão do sistema por parte de entidade de classe do mercado (CNSP, Ministério da 
Fazenda e Banco Central); 

• Ausência de instrumento legal que dê poder de fiscalização à Susep sobre a entidade que 
realizará o registro; 

• Potenciais conflitos de interesse e demais preocupações com a governança do sistema; e 
• Indesejada situação de monopólio do registro das informações. 

 
Quanto às demais agendas: 
 

• Sugestão de Base do RO bem recebida; 
• Constituição de Comissão Técnica Susep confirmada, para discussões mais granulares do 

ambiente de supervisão (inclusive disponibilização de dados); 
• Execução compulsória, porém com data de início de reporte negociável; e 
• Expectativa de convergência futura para reporte em D+0 (online). 

 
A minuta de Resolução não foi objeto de consulta pública em 2018, e espera-se que os trabalhos 
sejam retomados em janeiro de 2019. 
 
 

Grupo de Trabalho sobre Mercado de Capitais e Poupança de Longo 
Prazo (GTMK) 
 
A SUPAT apoiou os trabalhos realizados no âmbito confederativo para encaminhamento de 
propostas ao Grupo de Trabalho sobre Mercado de Capitais e Poupança de Longo Prazo (GTMK), 
constituído pelo Governo e coordenado pela Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e que 
tem como objetivos:  
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• estudar medidas que estimulem o crescimento da poupança de longo prazo, da 
intermediação financeira, da eficiência do investimento privado e da redução do custo do 
capital no Brasil; e 

• propor aperfeiçoamentos dos marcos de regulamentação e de fiscalização dos mercados 
de seguros, resseguros, previdência complementar, ações e demais. 

 
 
Em reunião realizada em Brasília em 26 de junho, foram indicados 17 temas que foram objeto de 
discussão de subgrupos constituídos especificamente para o debate de cada assunto. A cada tema 
foi designada uma relatoria (não coube à CNseg nem às Federações associadas nenhuma 
relatoria), que encaminhou uma proposta ao Ministério da Fazenda até o dia 16 de julho.  
O Ministério da Fazenda disponibilizou a proposta aos interessados, tanto do setor privado como 
do público, para estudo e avaliação. Entre 23 de julho e 03 de agosto, os subgrupos (constituídos 
pelo relator e interessados) se reuniram para fechamento da proposta.   
 
Foram identificados como de interesse da CNseg e Federações associadas 10 dos 17 temas, os 
quais foram direcionados para análise pelos indicados do setor: 
  
 

TEMA RELATOR CNSEG FEDERAÇÕES 
1) Alterações na Lei º 12.431/2011 (debêntures de infraestrutura) MF/SEFEL CINV + CGR FenaPrevi 

4) Securitização de riscos do mercado de seguros, previdência e 
resseguros (Insurance Linked Securities- ILS)  

Susep CINV + CR FenSeg 

5) Criação de fundo financeiro para lastrear o seguro  
de Crédito à Exportação 

MF/SAIN - FenSeg 

6) Melhoria do passivo das entidades de previdência  
e das seguradoras 

MF/SPE e Susep - FenaPrevi 

7) Seguro Rural MF/SPE - FenSeg 

8) CNPJ por Plano Abrapp - FenaPrevi 

9) Introduzir a adesão automática a planos de Previdência Fechada Abrapp - FenaPrevi 

10) Equiparação do arcabouço regulatório para a atividade de 
gestão de recursos de terceiros 

Anbima - FenaPrevi 

11) Green Bonds e Social Impact Bonds/Endowment MF/SPE e BNDES CINV + CSI FenaPrevi 

14) Regras de provisionamento para bancos e seguradoras  Febraban CAT + CGR + CINV FenSeg e 
FenaPrevi	

 
 

13.2.1. Planejamento Estratégico 2016/2019 
 
A SUPAT é responsável por duas das 12 Ênfases do Planejamento Estratégico da CNseg para o 
triênio 2016/2019. Essas Ênfases estão vinculadas ao tema “Assegurar sustentabilidade e solvência, 
gerindo impacto regulatório” e são objetivos de caráter permanente. 
 
 

ÊNFASE DESCRIÇÃO 

Capital e Solvência Mitigar potencial aumento de requerimento de capital à luz de Solvência 2 e IFRS 4 fase II, 
avançando em temas críticos e com impacto relevante para o setor. 

Ativos Garantidores Conferir maior peso, apoiando - se demandada – as discussões de alongamento de ativos 
garantidores e eventuais intervenções de natureza similar. O papel da CNseg é apoiar, 
encaminhando o assunto nos fóruns específicos.	
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13.2.1.1. ÊNFASE CAPITAL E SOLVÊNCIA 
 

Das 10 iniciativas, três já foram concluídas, outras tiveram algum tipo de ação e êxitos significantes 
em 2018; são elas: 
 
 
Aprovação do modelo interno na Susep: progresso em 50%. 
 

• Sugeriu-se a inserção do tema no Plano de Regulação da Susep de 2018. Apesar de não 
incluído formalmente no plano, há o compromisso do responsável pela Subcomissão de 
Riscos da Susep de debater o assunto e, a depender do andamento, poderá compor a 
agenda regulatória, com proposta de alteração de Resolução CNSP. O tema foi sugerido 
novamente para o Plano de Regulação de 2019, em outubro de 2018 (“Operacionalização 
do processo de submissão e análise de modelos internos (metodologias próprias) de 
capital de risco”). 

 
Acompanhar temas de Capital e Solvência: progresso no quadro abaixo. 
 

• Sensibilização da Susep em 13 assuntos mapeados nessa iniciativa e acompanhados pelo 
escritório de projetos da CNseg. Os assuntos citados são: 

 
TEMAS STATUS TÉRMINO % OBSERVAÇÕES 

01 Sistemas de Controles Internos, 
Governança e Auditoria Interna 

Execução 2018 80% Norma já alinhada com a Susep, pendente 
a Consulta Pública. Mantida no Plano de 
Regulação da Susep de 2019. 

02 Política de Remuneração Execução 2018 50% Agenda da Comissão de RH da CNseg com 
apoio da Comissão de Gestão de Risco 
(SUPAT). A Política de Remuneração é uma 
ferramenta da Gestão de Risco. 
Aguardando retorno pela Susep. Mantida 
no Plano de Regulação da Susep de 2019. 

03 ORSA (Avaliação de Risco e Solvência) Execução 2018 80% Aguardando retorno da Susep em relação 
às propostas do mercado. 

04 Salvado e Ressarcimento Finalizado 2018 100% - 

05 Novos Critérios para a Utilização do 
Fator Reduzido  

Finalizado 2018 100% - 

06 Alteração de Regra dos Custos Iniciais 
de Contratação 

Finalizado 2017 100% - 

07 Estrutura de Gestão de Risco Finalizado 2017 100% - 
08 BDPO (Banco de Dados de 

 Perdas Operacionais) 
Finalizado 2017 100% - 

09 Revisão do Modelo Capital de Risco de 
Crédito  

Finalizado 2017 100% - 

10 Revisão do Modelo Capital de Risco de 
Subscrição de Danos 

Finalizado 2017 100% - 

11 Critério Liquidez do Capital Finalizado 2017 100% - 

12 PL Ajustado Finalizado 2016 100% - 

13 Revisão do Modelo de Cálculo do TAP Finalizado 2016 100% - 
 
 
Avaliação do resultado dos Workshops IFRS 4 FASE II e IFRS 9 (IFRS 17): progresso em 84%. 
 

• Em julho de 2018, a EY foi contratada para dar apoio técnico ao GT formado por 
representantes indicados pela CNseg e Federações associadas, para avaliação dos 
macrotemas da agenda de convergência ao IFRS 17; 

• Até dezembro de 2018, foram elaborados 10 dos 13 memorandos técnicos planejados pelo GT; e 
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• O detalhamento dessa ação está descrito na Comissão de Administração e Finanças, à qual 
o GT é subordinado. 

 
Princípio da Proporcionalidade: progresso em 60%. 
 

• Formado GT multidisciplinar no âmbito da Comissão de Gestão de Riscos e elaboração de 
proposta de plano de ação para avanço das discussões no âmbito do mercado segurador.  
A proposta foi apresentada na reunião do Conselho Diretor da CNseg de dezembro de 
2017, que rejeitou o plano de ação. Posteriormente, o tema foi incluído com o status de 
estudos no Plano de Regulação da Susep de 2019.  

 
 

13.2.1.2. ÊNFASE ATIVOS GARANTIDORES 
 
Tornar o Título II Capítulo II da Resolução CNSP nº 321/2015 plenamente operacional: 
progresso em 90% (mudança de rumo, em razão do resultado do CNSP). 
 

• As alterações à normativa foram discutidas e aprovadas no âmbito da Comissão de 
Investimentos da Susep; 

• Porém, na reunião do CNSP de 12/12/2018, foi decidido não acatar as mudanças propostas 
para o Capítulo II do Título II da Resolução CNSP nº 321/2015; e 

• O motivo para a exclusão dos referidos ajustes normativos foi a identificação, por parte da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, da existência de conflitos de competência na 
Resolução CNSP nº 321/2015 que estariam atribuindo ao CNSP funções que são do CMN. 

  
Tornar a Resolução CMN nº 4.444/2015 consolidada plenamente operacional: progresso em 
90% (mudança de rumo, em razão do resultado do CNSP). 
 

• As alterações à normativa foram discutidas e aprovadas no âmbito da Comissão de 
Investimentos da Susep; e 

• Porém, em decorrência da exclusão dos referidos ajustes da próxima versão de Resolução 
CNSP nº 321/2015, foi decidido que a proposta de atualização da Resolução CMN nº 
4.444/2015 não será pautada na próxima reunião do CMN.   

 
Segregação de normativos que dispõem sobre a aplicação dos ativos garantidores: progresso 
em 20%. 
 

• Tema foi aprovado para estudo no Plano de Regulação da Susep de 2019 (“Investimentos 
para PGBL/VGBL”). 

 
Redução da necessidade de Ativos Garantidores 
 

• Não houve evolução. 
 
 

13.2.2. Comissões Temáticas 
 
A SUPAT coordena os trabalhos de nove Comissões Temáticas da CNseg. 
 
 

13.2.2.1. COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CAF) 
 

Presidente: Laênio Pereira dos Santos (SulAmérica Seguros) 
 

Composição: 23 (efetivos) e 20 (convidados) – Reuniões: 11 
 

Comissão Susep: Comissão Contábil da Susep (CCS) 
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Grupos de Trabalho no âmbito da CAF: 
 
GT IFRS 17: instituído com o objetivo de auxiliar na análise da possibilidade de adoção de Norma 
Internacional de contabilidade para contratos de seguros - IFRS 17 publicada pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). 
 
Principais assuntos/Ações realizadas: 
 

Subcomissão de IFRS17 da Susep: o grupo foi constituído no âmbito da Comissão Contábil da 
Susep (CCS), em outubro de 2016, porém com início dos debates apenas em março de 2018.  Seu 
objetivo foi produzir um relatório que identificasse os potenciais impactos da adoção do IFRS 17 
nos registros contábeis atuais, nas normas contábeis recepcionadas pela Susep e nas operações 
das supervisionadas. Tanto a CNseg como a FenSeg, a FenaPrevi e a FenaCap foram convidadas a 
indicar dois representantes para compor o grupo: um atuário e um contador.  
 
As conclusões do relatório serão tratadas no âmbito da CCS. A Autarquia informou em janeiro que, 
inicialmente, não está vislumbrando nenhum benefício na adoção do IFRS 17. Pelo contrário, além 
dos custos envolvidos, trará uma grande insegurança para o mercado no ponto de vista da 
fiscalização e regulação, considerando que inicialmente a Susep pode não ter condições de avaliar 
com precisão a solvência do mercado, que atualmente encontra-se monitorada e controlada. 
 
A visão inicial do grupo pode ser resumida nos seguintes pontos: 
 

• Em se adotando a IFRS 17, a possibilidade de adoção parcial não deve ser aceita, pois não 
traz benefícios ao mercado, gerando retrabalho e multiplicidade de balanços; 

• O posicionamento da Susep quanto à adoção ou não deveria ser apresentada com a maior 
brevidade possível, para que as empresas pudessem ter maior segurança em relação aos 
investimentos que já estão fazendo ou que precisarão fazer; e 

• O prazo de implementação da norma, aproximadamente dois anos (entrada em vigor em 
2021), será inviável, haja vista os eventuais impactos para implementação, agravados pelo 
fato de não contarmos com a experiência europeia, conforme ocorreu em adoções 
anteriores, tendo em vista a concorrência de implementação. 

 
Quanto à agenda de temas a serem debatidos na Subcomissão do IFRS 17 da Susep, a CNseg, a 
FenSeg, a FenaPrevi e a FenaCap se posicionaram no sentido de que todo o conteúdo da norma 
fosse avaliado, sem priorizar determinado tema em detrimento de outro.   
 
Em relação à classificação dos produtos, as Federações associadas se posicionaram conforme 
abaixo: 
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Inicialmente, a autarquia se mostrou favorável às argumentações apresentadas pela FenSeg. 
Posteriormente, entretanto, retomou a discussão quanto à classificação dos produtos de garantia 
financeira, uma vez que o produto não prevê a comprovação da ocorrência de evento adverso para 
pagamento do sinistro. Vale ressaltar que o tema ainda carece de conclusão por parte da autarquia.  
 
A FenaCap indicou à Susep que os produtos de capitalização não se enquadram no IFRS 17, pois 
possuem algumas características de instrumentos financeiros (IFRS 9), porém ele não incorpora 
todas as particularidades do segmento e necessitaria de adaptações da Susep para o 
enquadramento. A Susep não discordou de tal posição. Foi comentada a possibilidade de levar a 
discussão para o CPC ou mesmo de a autarquia oferecer, através de seus normativos, as 
adaptações necessárias aos produtos de capitalização. 
 
Já a FenaPrevi classificou planos de caráter previdenciário com cobertura por sobrevivência como 
IFRS 17, porém não se alcançou uma conclusão. Representantes da Federação, Susep e Ibracon 
divergiram em questões técnicas. Posteriormente, os representantes da Susep no Grupo Técnico 
sinalizaram que não há como elencar variáveis para que se chegasse a uma classificação binária 
dos produtos, haja vista a infinidade de possibilidades. Por outro lado, não serão aceitas 
justificativas de classificação baseada apenas no risco da tábua. Após longa discussão, restou 
deliberado, no âmbito do Grupo Técnico, que cada empresa deveria avaliar seus produtos, 
produzir estudo técnico com as justificativas e aprovar a classificação com seu auditor externo. A 
Susep terá a prerrogativa de questionar os resultados dos estudos. 
 
Para a conclusão da agenda da Subcomissão, o Grupo de Trabalho instituído no âmbito da CNseg 
sinalizou que seria necessário apoio técnico de consultoria especializada. O Comitê Gestor da CNseg 
aprovou, em 5 de junho, a contratação da EY, com o objetivo de prestar esse apoio técnico, auxiliando na 
avaliação dos macrotemas (13) e propondo uma linha de atuação nas discussões com a Susep.  
 
A Susep, depois de muito debate, reconsiderou alguns posicionamentos e passou a prever a 
possibilidade de adoção do IFRS 17 completo, porém com alguns limites no que se refere ao nível 
de agrupamento e taxa de desconto, com a possibilidade de que as empresas que não se 
encaixarem nos limites propostos possam solicitar pedido de aprovação de casos particulares. 
 
Em 14/11, o International Accounting Standards Board (IASB – órgão responsável pela elaboração e 
publicação dos IFRSs) votou a favor do adiamento da adoção dos IFRS 9 e 17 em um ano, ou seja, a 
nova data passou a ser m 2022. Em razão disso, a CVM/CPC não colocou em consulta pública o CPC 
que tratará do IFRS 17 no Brasil, o que deverá ocorrer após a conclusão das alterações pelo IASB.  
 
Por fim, na reunião de dezembro, a autarquia sinalizou a adoção de dois balanços: um balanço 
contábil convergente ao IFRS 17, porém com algumas limitações, e outro balanço de solvência 
auditado, com mais restrições, tal como há hoje (PLA). Paralelamente, a Susep trabalhará em 
conjunto com a RFB no sentido de que este último adote o padrão IFRS 17 sem restrições para fins 
tributários, o que seria vantajoso ao mercado regulado, por conta de redução de custo 
operacional.  
 
Projeto com a EY:  
 

O projeto teve início em 12.07.  Participam, além de técnicos da EY, os técnicos das Federações 
associadas e os representantes das empresas indicadas pelas Federações e pela Confederação e o 
Escritório de Projetos da CNseg.  
 

Empresas participantes: 
Alfa Seguros, Allianz, AXA, Bradesco Seguros, BrasilPrev, GBOEX, HDI Seguros, 
Icatu, Itaú-Unibanco, J. Malucelli (Junto), Liberty, Mitsui Sumitomo, Mongeral 
Aegon, Porto Seguro, Prudential, Sompo, Suhai, SulAmérica, Tokio Marine, 
Travelers Seguros, Zurich Brasil e Zurich Santander 
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Além da elaboração dos memorandos técnicos elaborados e apresentados na Subcomissão de 
IFRS 17 da Susep, foi criada uma agenda paralela de temas considerados “complexos”, ou seja, sem 
referência teórica no IFRS 17, ou quando não há consenso do Grupo, e que precisará de discussão 
mais aprofundada:  
 

• contabilização das ações judiciais;  
• despesas de comercialização diferida (“DAC”);  
• despesas de comercialização pagas no início do contrato; adicional de fracionamento; 
• salvados e ressarcidos; 
• despesas relacionadas (“CIC”); e 
• cosseguro, entre outros. 

 
Rodízio das firmas de auditoria contábil independente: em 12 de dezembro, foi aprovada 
alteração da Resolução CNSP nº 321/2015, estabelecendo o rodízio dos membros responsáveis pela 
auditoria contábil independente, sem necessidade de mudança da empresa. 
 
Revisão do Manual de Contabilidade do Mercado de Seguro: o setor segurador encaminhou 
sugestões à Susep com ajustes no documento. Muitas das sugestões foram acatadas, porém, 
dentre as negadas, estavam: contabilização de cosseguro bruto de comissão; contabilização de 
PVR, PMBaC/PMBC e PSL; contabilização do DPVAT em vigor em 2020; reconhecimento da taxa de 
gestão, entre outras. O manual será publicado em 01/01/2019 e entrará em vigor nessa data.  
 
Subcomissão de DPVAT | Aprovação do Relatório e Encerramento das Atividades: o grupo foi 
composto por representantes da Susep e do mercado (indicados da FenSeg). A conclusão das 
discussões culminou com a publicação do Relatório Final (incluindo uma minuta de Resolução do 
CNSP, com proposta de entrada em vigor em 2020). O material foi compartilhado pela Susep e 
aprovado na reunião da Comissão Contábil da Susep de julho. Cabe ressaltar que, mesmo com 
início de vigência em 2020, haverá necessidade de elaboração de balanço de abertura em 2019 
(para fins comparativos), tendo em vista tratar-se de mudança de prática contábil. 
 
 

13.2.2.2. COMISSÃO DE ASSUNTOS FISCAIS (CAFIS) 
 

Presidentes: Antônio Carlos Pedrosa (SulAmérica – até outubro de 2018) e Márcio Robson Costa 
(Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT – a partir de novembro de 2018) 
 

Composição: 32 (efetivos) e 24 (convidados) – Reuniões: 10 
 
 

Grupos de Trabalho no âmbito da CAFIS: 
 

GT Despesas Classificadas como Sinistros: constituído com o objetivo de aprofundar as 
discussões sobre dedução do PIS e COFINS das despesas com serviços de assistência, no sentido 
de melhor conceituar e classificar essas despesas como sinistros ou não, para fins tributários. 
 
GT SPED: instituído para acompanhar e relatar as discussões dos fóruns do Sistema Público de 
Escrituração Digital (SPED), que por sua vez tem a função de aprimorar a informatização da relação 
entre o Fisco e os contribuintes. 
 
Principais Assuntos / Ações Realizadas: 
 

Lei Complementar nº 157/2016 | ISS devido no local do tomador de serviço: a FenaPrevi 
encaminhou consulta sobre um dado município em que o ISS é devido sobre a taxa de 
administração dos fundos: se seria no domicílio do cotista ou no do fundo. Em resumo, a avaliação 
da CAFIS da CNseg foi que, excetuando os casos específicos em que as seguradoras tenham 
administração do fundo compartilhada, a Federação deve buscar orientação jurídica se as 
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seguradoras forem contribuintes de ISS para essas operações. A FenaPrevi recomendou que as 
associadas não recolham o imposto até o julgamento definitivo da questão. 
 
CARF | Decisão sobre base de cálculo de PIS e COFINS para as seguradoras: a decisão do 
CARF, desfavorável à tese das seguradoras, que confirmou que as receitas financeiras das reservas 
técnicas das companhias de seguro deveriam entrar na base de cálculo do PIS e da Cofins, não foi 
unânime.  Mesmo havendo a possibilidade de pedir a nulidade da decisão, a CAFIS acredita que o 
assunto não será resolvido nas esferas administrativas, nem mesmo nos Tribunais inferiores. O 
tema somente será pacificado com pronunciamento do STF, ou seja, avaliou-se que a decisão não 
mudou o status quo. A SEJUR da CNseg acompanhou a conclusão. 
 

Em paralelo, buscou-se apurar qual o cenário das discussões judiciais sobre PIS/Cofins, no âmbito 
das empresas com representantes na Comissão. Dessa forma, foram entrevistados 16 membros 
efetivos da CAFIS, em que se apurou que as ações judiciais estão divididas em dois períodos, em 
função de duas leis, a Lei nº 9.718/1998 (1999 até 2014) e a Lei nº 12.973/2014 (a partir de 2015), logo: 
 

• Antes de 2015 (discussão sobre não ser contribuinte): 69% com ação judicial; e 
• Após 2015 (receita financeira integrar a base de cálculo): 44% com ação. 

 

O valor resultante das ações de apenas três empresas é próximo a R$ 1 bilhão. Nenhuma ação foi 
proposta pela CAFIS. 
 
Tributação sobre salvados e ressarcimento | Regime de caixa x regime de competência: 
discutida a possibilidade de tributação do PIS e COFINS sobre as receitas de salvados e 
ressarcimentos pelo regime de caixa (art. 3º, parágrafo 6º, II da Lei nº 9.7181998). Nesse sentido, 
para auxiliar no julgamento da comissão, foi veiculada uma enquete que revelou que 
aproximadamente 80% das empresas tributavam os salvados e ressarcimentos pelo regime de 
caixa. Logo, isso motivou as empresas que ainda não o faziam a avaliar a possibilidade de adoção 
desse regime. 
 
Convite da CNF | Indicação para CARF: a Superintendência Jurídica da CNseg encaminhou à 
CAFIS pedido da CNF para que a CNseg indicasse três profissionais para compor a segunda lista 
tríplice. Considerando que os candidatos precisariam cumprir alguns pré-requisitos mínimos 
previstos no regimento do CARF, os indicados pela CAFIS, ratificados pelo Conselho Diretor da 
CNseg, foram: 1) Antônio Carlos Nogueira Pedrosa; 2) Márcio Robson Costa e 3) Patricia Rocha 
Silva. A Portaria MF nº 464/2018 oficializou a indicação de Márcio Robson Costa. 
 
Pagamentos de remuneração de qualquer natureza pela empresa na DIRF: no âmbito do 
projeto piloto da Reinf junto à RFB, em recente consulta da Febraban, houve orientação de não 
emissão da DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte), no caso de ex-funcionários 
para os quais não houve, no exercício, pagamentos de remuneração de qualquer natureza pela 
empresa, mesmo quando ela cobrou diretamente do beneficiário valores relativos ao prêmio do 
plano de saúde. Essa orientação valeria para todas as empresas, não apenas as do setor financeiro, 
mas também as operadoras da Saúde Suplementar, de não incluírem na DMED (Declaração de 
Serviços Médicos) os valores de pagamento de prêmios, coparticipação e reembolsos dos inativos 
para os quais ela não tenha emitido boleto diretamente. 
 

A combinação dessas duas práticas levou à situação na qual alguns inativos não teriam as 
informações dos valores pagos relativos aos planos de saúde enviados à Receita, seja por meio da 
DIRF, seja por meio da DMED. Assim, acabariam caindo na “malha fina” da Receita Federal, uma vez 
que as declarações de Imposto de Renda não seriam confirmadas por meio das informações 
enviadas pelo ex-empregador ou pela sua operadora. 
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A conclusão foi registrar a atuação de algumas empresas junto à RFB e a Febraban, para que fosse 
disponibilizada uma atualização dos leiautes das obrigações que corrigisse o problema, além de 
estabelecer a obrigação de as empresas passarem a enviar tais informações.  
 
Incidência de PIS/ Cofins sobre indenizações recebidas: a Solução de Consulta Cosit nº 99003, 
de julho de 2018, tratou da incidência de PIS/Cofins sobre recebimento de indenização.  
A comissão avaliou que o PIS e a Cofins são tributos que incidem sobre a receita, portanto não 
caberia a incidência sobre uma indenização de sinistros de bens. Porém, mesmo eventualmente 
afetando somente os segurados, poderia haver os seguintes impactos para o setor: 
 

• o segurado se sentir lesado, considerando que receberia uma indenização integral de um 
bem sinistrado, deduzida de PIS/Cofins, ou seja, o valor da indenização seria 4,65% menor 
que o “contratado”; e 

• menor atratividade da cobertura de lucros cessantes ou alguma outra cobertura que se 
assemelha a uma renda ou receita. 

 

Após novos argumentos, considerou-se que seria necessário esclarecer que o regime de incidência 
não cumulativo foi instituído pela Lei nº 10.637/2002, que trata do PIS, e pela Lei nº 10.833/2003, 
da Cofins. Por essa ótica, a interpretação da Receita Federal seria que, se a empresa se utilizou do 
benefício do crédito de PIS/ Cofins sobre a depreciação do bem sinistrado, deveria ser tributada a 
indenização recebida sobre o mesmo. Em relação ao IRPJ/CSLL, foi unânime o entendimento da 
tributação sobre o ganho de capital eventualmente apurado. 
 
Estudos sobre a reforma tributária e agendas correlatas: foram analisadas algumas iniciativas 
relacionadas à reforma tributária, com o objetivo de mapear os possíveis impactos para as 
empresas do setor, além dos projetos de leis existentes, na expectativa de mitigar eventual ônus 
tributário ao setor. Entre elas, a proposta do chamado Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), 
apresentada pelo professor Eurico de Santi e por Bernard Appy.  
 
Em 11 de dezembro, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o relatório do 
deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), que tratou da reforma tributária através da Proposta de 
Emenda à Constituição 293/2004. A proposta ainda terá de ser analisada pelos plenários da 
Câmara e do Senado. A CAFIS analisará os possíveis impactos e interesses do setor nesse cenário. 
 
Apresentação sobre dedutibilidade das despesas de corretagem de seguro: o convidado Philip 
Schneider, do escritório Schneider e Pugliese Advogados, apresentou um resumo das discussões 
recentes sobre o tema e destacou que a exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins dos valores 
recebidos e repassados às corretoras de seguros, a título de comissão, não deveria sofrer 
incidência de PIS e Cofins. Após a apresentação, os membros da Comissão julgaram interessante 
que o tema fosse aprofundado internamente por cada um de seus membros, a fim de se decidir se 
a CAFIS deveria planejar uma forma de tratar o assunto. A Comissão aguarda retorno de seus 
membros. 
 
Apresentação sobre a Solução de Consulta Cosit nº 126/2018: o convidado Heitor Ribeiro, do 
Escritório Gaia Silva Gaede Advogados, apresentou o histórico das soluções de consultas da Cosit, 
sobre a tributação das receitas financeiras, e criticou o posicionamento da RFB sobre as variações 
cambiais vinculadas (novidade nessa solução) a operações típicas (reservas técnicas, resseguros no 
exterior e emissão de apólices em moeda estrangeira). Nenhuma ação foi sugerida pela CAFIS. 
 
Consulta Pública RFB 4/2018 (Pró-Conformidade): a Receita Federal publicou a Consulta 
Pública RFB nº 4/2018, sobre o programa a ser lançado pelo órgão que pretende estimular adoção 
de boas práticas, a fim de evitar desvios de conduta, por meio do estabelecimento de uma 
classificação dos contribuintes conforme o grau de risco que representam para a Receita Federal.  
A proposta se inspira em boas práticas adotadas por outras administrações tributárias, seguindo 
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modelo mundialmente reconhecido de favorecimento às práticas de conformidade tributária. No 
âmbito federal, o programa é denominado Pró-Conformidade. O objetivo da Receita Federal foi 
criar condições mais favoráveis aos contribuintes que têm um bom relacionamento com o Fisco, 
facilitando o cumprimento de suas obrigações e lhes prestando atendimento eficiente e ágil, 
quando demandarem. O bom contribuinte teria então prioridade em suas demandas e seria 
previamente informado de suas pendências, para fins de autorregularização. 
 
A proposta da CAFIS consistiu na inclusão de um artigo possibilitando que Confederações, 
Federações e outras entidades representativas fossem convidadas a participar de ações e projetos 
desenvolvidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conjunto com instituições de ensino 
ou centros de pesquisa públicos ou privados, em forma a ser estabelecida em regulamento.  
 
Demais normativos: em 2018, a CAFIS avaliou também os efeitos de outros 36 atos, entre leis, 
projetos de leis, instruções normativas e soluções de consultas, apresentados no Anexo 18.5. 
 
 

13.2.2.3. COMISSÃO DE DIGITALIZAÇÃO (CDIG) 
 

Presidente: Diana Neves (Prudential) – até outubro de 2018 
 

Composição: 24 (efetivos) e 21 (convidados) - Reuniões: 8 
 
 

Principais Assuntos / Ações Realizadas 
 
Guarda de Documentos: em março, foi encaminhado o Ofício PRESI 020/2018 à Procuradoria 
Federal junto à Susep, com pedido de priorização da análise do processo de aprimoramentos da 
Circular Susep nº 74/1999, que estipula prazos para guarda de documentos e armazenamento de 
dados pelas entidades supervisionadas. Após tal ação, a Susep retomou a agenda, iniciada em 
2017. Em 20 de agosto, foi publicado o edital de consulta pública 04/2018, referente à minuta de 
Circular Susep que substituirá o normativo de 1999. Em 04 de setembro, a CNseg protocolou a 
manifestação à consulta pública, na Susep, através do Ofício DITEC 004/2018, que abordou o tema 
em três aspectos principais: escopo, prazo e forma. A nova norma ainda não foi publicada. 
 

Resolução CNSP nº 294/2013 | Meios Remotos: as alterações à Resolução em referência 
introduzidas pela Resolução CNSP nº 359/2017 foram analisadas pela SUPAT, que destacou os 
aspectos positivos e negativos, além das dúvidas acerca da nova classificação de sociedade/EAPC 
digital, das regras conflitantes para os serviços de pós-venda e prazo de adequação exíguo. Como 
esses e outros aspectos careciam de orientação pela Susep, o Ofício DITEC 001/2018 foi 
protocolado em 12 de janeiro. Em 19 de fevereiro, a Susep encaminhou o Ofício Eletrônico  
nº 31/2018/Susep/DICON/CGCOG/COATE, em resposta à consulta da CNseg encaminhada em 
janeiro. A CDIG avaliou que as respostas da Susep, em sua maioria, foram favoráveis ao mercado. 
  

 
13.2.2.4. COMISSÃO DE CONTROLES INTERNOS (CCI) 
 

Presidente: Assízio Aparecido de Oliveira (Generali) – até agosto de 2018 e Simone Negrão 
(BBMapfre) – a partir de dezembro de 2018. 
 

Composição: 32 (efetivos) e 18 (convidados) - Reuniões: 9 
 

Comissão Susep: Subcomissão de Riscos da Susep 
 

Representante da CNseg: Karini Madeira (SUPAT) 
 
 

Grupos de Trabalho no âmbito da CCI: 
 

GT Compliance (GT permanente) 
GT PLDFT (GT permanente) 
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GT Governança Corporativa (GT permanente) 
GT Auditoria Interna (GT permanente) 
GT Ofícios Recepcionados pelas Seguradoras (GT conjunto com CCI e CAJ e coordenado pela SEJUR): 
estuda proposta que viabilize a racionalização do custo operacional da recepção de ofícios. 
 
Principais Assuntos / Ações Realizadas: 
 
Política de Remuneração: tema relatado no âmbito da Comissão de Recursos Humanos, 
coordenada pela SUPAM. 
 
Ofícios recepcionados pelas seguradoras: o recebimento e a resposta aos ofícios enviados pela 
Susep referentes à existência de produto de determinado cliente junto às seguradoras acarretam 
alto custo operacional. Assim, a pedido da CCI, foi criado GT multidisciplinar, coordenado pela 
Superintendência Jurídica da CNseg (responsável pelo tema na entidade), com a participação de 
representantes da CAJ, da CCI e da Superintendência de Negócios (SUPEN), que teve como 
objetivo principal a racionalização do processo operacional em torno do tema.  
 
A primeira reunião foi realizada em 9 de março. A SEJUR solicitou um levantamento, para respaldar 
os trabalhos do GT, informando os seguintes dados: (i) volume de ofícios recepcionado pela 
companhia (por meio da Susep e por meio da CNseg) e; (ii) sistemática, se existente, para 
identificar os ofícios recepcionados em duplicidade da Susep e da CNseg. 
 
A SUPEN recebeu as empresas que oferecem serviços e soluções voltados à gestão dos ofícios 
enviados pela Susep e por outros órgãos e esferas judiciais, na busca de avaliar a aderência às 
necessidades das associadas da CNseg e Federações associadas. 
 
A Susep também foi ouvida, com o intuito de entender melhor a questão da volumetria dos ofícios 
enviados ao mercado pelo regulador. 
 
A principal questão é que, atualmente, a CNseg recepciona apenas os ofícios de associadas.  Caso 
a Confederação venha a oferecer uma ferramenta unificada para todas as empresas do setor, será 
necessário avaliar junto à Susep como ficariam os recebimentos de ofícios de empresas não 
associadas. O GT continuará seus trabalhos em 2019. 
 
GT PLDFT | Workshops do COAF: realizados dois workshops com o COAF e empresas seguradoras, 
com o objetivo de demonstrar casos práticos de comunicações realizadas pelo mercado segurador. No 
encontro, houve demonstração de comunicações ao órgão que poderiam ser melhoradas pelo mercado, 
independentemente da necessidade de alteração regulatória (atualização da Circular Susep nº 445/2012).  
 
GT Auditoria Interna | Parecer Técnico Auditoria da EGR | Ciclo de Revisão a 3 Anos: em 
fevereiro, o parecer técnico referente aos trabalhos da Auditoria Interna relativos ao Ciclo de 
Revisão Estrutura de Gestão de Riscos (EGR) foi aprovado pelos membros da CCI, sendo publicado 
em 29 de março, no site da CNseg. 
 
GT Auditoria Interna | Atividade de Auditoria Interna: a Susep iniciou a revisão da minuta do 
futuro normativo sobre a Atividade de Auditoria Interna (AI), com os seguintes destaques:  
(i) exigência de auditoria interna por auditores independentes cadastrados na CVM (em caso de 
terceirização da AI); (ii) subordinação; (iii) atividades terceirizadas sob responsabilidade da 
auditoria; (iv) interferência da Susep no planejamento da Auditoria Interna; (v) abrangência dos 
procedimentos de auditoria; (vi) relatórios; regimento da atividade; vedação do acúmulo de 
atividade (atividade de investigação); e risco de auditoria. 
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Na expectativa de contribuir com a pauta e atendendo à demanda da autarquia, os representantes 
do mercado apresentaram à Susep a matriz de risco de auditoria interna. Há a expectativa de que 
o edital de consulta pública seja publicado em janeiro de 2019. 
 
Legislação Europeia de Proteção de Dados | Regulamento (UE) nº 679/2016: em fevereiro, em 
conjunto com a SEJUR, a comissão avaliou que a entrada em vigor do Regulamento nº 679/2016, 
em maio de 2018, não impactaria diretamente as seguradoras brasileiras, de modo geral. Contudo, 
a aplicação do regulamento às companhias brasileiras que possuam em sua base de clientes 
segurados com dupla nacionalidade ou então que sejam cidadãos europeus deveria ser feita, uma 
vez que possuem produtos comercializados e que de algum modo têm efeito no exterior.  
O tema seguirá na agenda da CAJ da CNseg em 2019. 
 
Seminário de Controles Internos: a Comissão envolveu-se na organização e realização da 12ª 
edição do Seminário de Controles Internos, que ocorreu em 20 de setembro, no Centro de 
Convenções Rebouças, em São Paulo, e reuniu 298 participantes. O encontro promoveu o debate 
sobre o tema “Governança e Controles Internos em Seguros: onde estamos e para onde vamos”.  
 
Revisão do Sistema de Controles Internos (SCI): em maio, a Subcomissão de Riscos da Susep 
divulgou minuta de circular regulamentando o sistema de controles internos (SCI). Tal minuta 
apresentou alterações em dispositivos da EGR, presentes na Circular Susep nº 517/2015, e criou a 
figura do gestor de conformidade, equivalente ao já existente gestor de risco. Esse novo normativo 
revogará a Circular Susep nº 249/2004 (que dispõe sobre a implantação e implementação de 
sistema de controles internos nas sociedades seguradoras, nas sociedades de capitalização e nas 
entidades abertas de previdência complementar) e a Circular Susep nº 344/2007 (que dispõe sobre 
os controles internos específicos para a prevenção contra fraudes).  
 
Com o apoio da Gerência de Proteção ao Seguro da CNseg, foi sugerido aos representantes da 
Comissão de Prevenção e Combate à Fraude da CNseg que acompanhassem o tema e alinhassem 
com seus respectivos pares (equipes de controles internos e risco) o melhor cenário diante de uma 
nova regulamentação. A consulta pública é aguardada para janeiro de 2019, junto com os demais 
temas de governança. 
 
Consulta Pública ANS 67/2018: trata-se de proposta de regulamentação para instituir a adoção 
de práticas de governança corporativa, controles internos e gestão de riscos pelas operadoras de 
plano de assistência à saúde. Os membros da CCI contribuíram com a FenaSaúde para a manifestação 
da consulta pública, que deu origem ao Ofício PRESI 032/2018, encaminhado à ANS em 27 de julho. 
 
Revisão da Circular Susep 445/2012 | PLDFT: em 26 de dezembro, a Susep publicou a consulta 
pública nº 08/2018, que dispõe sobre os controles internos específicos para a prevenção e 
combate dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, ou os crimes que com 
eles possam relacionar-se, o acompanhamento das operações realizadas e as propostas de 
operações com pessoas politicamente expostas, bem como a prevenção e coibição do 
financiamento ao terrorismo. A SUPAT, em conjunto com o GT PLDFT e a CCI, está coordenando os 
trabalhos de análise da minuta para posterior manifestação ao regulador. Vale ressaltar que outras 
comissões foram convidadas a participar da referida CP. 
 
Outro aspecto importante foi a intenção da Coordenadora Geral da CGCOF (Coordenação Geral de 
Monitoramento de Conduta) em constituir comitê permanente sobre o tema, com participação do 
mercado, no âmbito da Diretoria de Conduta da Susep. 
 
Circular Susep nº 447/2012 | Contribuição Sindical: com a revisão da CLT, a contribuição 
sindical passou a ser facultativa, mas, na Circular Susep nº 447/2012, há a exigência de que os 
corretores recolham a contribuição e comprovem às seguradoras. Foi constatado junto aos 
membros da CCI que o nível de fiscalização da Susep quanto ao disposto na Circular Susep nº 
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447/2012 era baixo, sem maiores intercorrências. A sugestão da SEJUR foi que as empresas 
continuem exigindo a comprovação do pagamento da contribuição sindical de seus corretores, 
mesmo sendo facultativo, podendo o corretor justificar o não pagamento, resguardando a 
supervisionada em eventual fiscalização da Susep. Foi esclarecido, adicionalmente, que a lei federal 
que alterou a legislação trabalhista se sobrepõe à Circular Susep nº 447/2012, não restando dúvida 
sobre a faculdade do pagamento da contribuição sindical. Os presentes concordaram com a 
sugestão feita pela SEJUR. 
 
 

13.2.2.5. COMISSÃO DE PROCESSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CPTI) 
 

Presidente: Carlos Alberto Viana Dias (Bradesco Saúde S/A) 
 

Composição: 29 (efetivos) e 5 (convidados) - Reuniões: 8 
 
 

Principais Assuntos / Ações Realizadas: 
 
Apresentações de casos reais de mercado para fomentar a discussão de temas de interesse 
na comissão: 
 
CAPGEMINI | Mercado Global de Seguros | apresentação do “World Insurance Report 2018”: 
a Capgemini, multinacional francesa que está entre os maiores fornecedores de serviços de 
consultoria, tecnologia e outsourcing do mundo, publica anualmente relatório sobre o mercado 
global de seguros.  O documento traz “insights” sobre como as seguradoras podem construir 
modelos operacionais prontos para o futuro, melhorando a agilidade digital.  
A publicação do relatório do ano de 2018 apresentou como principais destaques:  
1) Acelerando a adoção digital para atender aos novos desafios; 2) Agilidade Digital – Uma chave 
para prosseguir em longo prazo; e 3) Construindo modelos de operações prontos para o futuro; 
 
Banco do Brasil | Inteligência Artificial: participaram da reunião do dia 14 de junho dois 
especialistas do Banco do Brasil, que apresentaram a jornada cognitiva do banco; 
 
Banco Bradesco | BlockChain: a apresentação focou no caso do Banco Bradesco, destacando 
importantes pontos na utilização do BlockChain pelo mercado segurador, inclusive abordando 
aspectos como a segurança nas operações, envolvendo troca  de moedas virtuais, registro de 
documentos/contrato, prevenção à fraude, compartilhamento de cadastro (KYC), 
compliance/auditoria, resseguros, gerenciamento e execução automáticos de cláusulas de 
contratos, classes de bônus, registro de bens dados em garantia, entre outros; 
 
MITSUI | Auto inspeção pelo celular para os Seguros Residencial e Empresarial: iniciativa da 
empresa sobre autoinspeção pelo celular para os seguros Residencial e de pequenas instalações 
comerciais. A empresa destacou a redução dos custos com a adoção da ferramenta, que 
atualmente representa 25% do custo do processo tradicional. Foram citadas as iniciativas que a 
ferramenta prevê quanto à prevenção à fraude, assim como protocolos de segurança. A parceira 
tecnológica da Mitsui nessa iniciativa de inovação foi a Start Up Planetun. Paulo Kurpan, 
superintendente executivo da SUPEN, presente no encontro, ficou de avaliar se a CNseg poderia 
atuar como viabilizadora dessa iniciativa de autoinspeção remota para suas associadas, visto 
tratar-se de ferramenta de fácil implementação, podendo gerar um banco de dados de vistorias 
para o mercado; 
 
Mongeral Aegon | Insurtech Innovation Program: foi realizada apresentação do programa de 
inovação da Seguradora Mongeral Aegon, que demonstrou como funciona o sistema de 
aceleração de inovação da empresa, além de demonstrar outros projetos, a exemplo da parceria 
firmada com a PUC-RJ e o IRB-Brasil Re, que terá a 2ª turma formada em 2019. 
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HDI | Implementação de solução antifraude: realizada apresentação sobre o sistema de solução 
antifraude da SAS implementado pela seguradora, focando na identificação de abertura de 
sinistros considerados suspeitos. Na sequência, Ricardo Tavares, da CNseg, demonstrou as 
iniciativas da Confederação e da FenSeg no combate à fraude.  
 
Simplificação Regulatória: debatido o pedido formulado pela Fenaber à Susep sobre rediscussão 
do custo regulatório. A proposta da Fenaber, apesar de focada na prestação de informações dos 
resseguradores, poderia trazer alívio de custo no curto prazo para as supervisionadas através da 
revisão de informações prestadas à Susep, assim como sua periodicidade. Além da CPTI, outras 
comissões temáticas debateram o tema, a exemplo da CAT, CAF e CR.  
 
A CNseg encaminhou o Ofício SUPAT 001/2018, com intuito de contribuir com os trabalhos para 
aprimorar o ambiente regulatório, através de sugestões para a simplificação regulatória, tanto do 
mercado de seguro quanto de resseguro. O documento apoiou a redução da frequência de envio 
de partes dos reportes atualmente requeridos em base mensal por meio do Formulário de 
Informações Periódicas da Susep (FIP/Susep), bem como a dispensa de outros, na medida em que 
não haja prejuízo para o regulador e o regulado. O assunto continuará na pauta da Comissão 
Especial de Desenvolvimento de Resseguro da Susep, em 2019. 
 
Insurance Meeting 2018: a 12ª edição do evento foi realizada no Transamérica Expo Center, em 
São Paulo, nos dias 7 e 8 de novembro, incluindo a trilha do III Encontro de Inteligência de 
Mercado, cujo tema principal foi “Novas Fronteiras do Seguro: Hoje e Amanhã na Era Digital”.  
O evento contou com a participação de 33 patrocinadores e a presença de 527 pessoas.  
 
CIAB 2018: a CPTI participou da estruturação técnica da Trilha de Seguros do CIAB 2018, que 
ocorreu de 12 a 14 de junho, em São Paulo. 
 
 

13.2.2.6. COMISSÃO DE RESSEGUROS (CR) 
 

Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine Seguradora S/A). 
 

Composição: 25 (efetivos) e 14 (convidados) - Reuniões: 8 (sendo duas em conjunto com GT de 
Resseguro da AIDA, Fenaber e ANre) 
 

Comissão na Susep: Comissão Especial de Desenvolvimento do Mercado de Resseguro 
 

Representante da CNseg: Karini Madeira (SUPAT) 
 
 

Grupos de Trabalho no âmbito da CR: 
 

GT Embargos e Sanções: objetiva mapear os impactos e propor alternativas quanto à vedação, 
por parte da Susep, à inclusão da Cláusula de Embargos e Sanções nas apólices, podendo acarretar 
problemas no momento da recuperação de resseguro. 
 
GT Cláusulas de Resseguro: visa à elaboração de sugestão de redação das cláusulas de resseguro 
com o objetivo de harmonizar e simplificar a utilização dessas cláusulas nos contratos de 
resseguro. 
 
 

Principais Assuntos / Ações Realizadas: 
 

Regulamentação da aceitação de riscos do exterior pelos resseguradores locais: por conta do 
debate em relação à minuta de resolução que tratou do tema, o representante da FenSeg na 
Comissão Especial de Desenvolvimento do Mercado de Resseguro solicitou que o limite de aceite 
de risco em retrocessão pelas seguradoras de 2%, estabelecido pela Resolução CNSP nº 350/2017, 
fosse aumentado. A autarquia se posicionou contrária ao pedido, justificando que o “negócio” da 
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seguradora é fazer seguro, e não aceitar retrocessão. Informou ainda que o total de retrocessão 
atual do mercado segurador é de cerca de 0,1%, muito inferior ao limite estabelecido pela 
resolução. A autarquia só retomará a discussão junto ao CNSP caso esse limite se aproxime do 
valor máximo permitido.  
 
Em 11 de outubro, foi publicada a Resolução CNSP nº 363/2018, que dispõe sobre as operações de 
aceite de resseguro e retrocessão de cedentes no exterior por resseguradoras locais, sua 
intermediação e dá outras providências, em linha com as discussões ocorridas no âmbito do fórum 
da Susep. 
 
Prêmio de reintegração: atendendo a um pedido da autarquia, em 20 de março, foi apresentado 
o cenário de operacionalização do prêmio de reintegração. O foco de preocupação da Susep está 
no fato gerador (momento) do registro do prêmio de reintegração. Vale lembrar que, atualmente, 
está estabelecido pela Susep que este se dá na liquidação da recuperação do sinistro.  
Os representantes da CNseg e FenSeg elucidaram que a metodologia utilizada estaria alinhada às 
práticas internacionais e, em razão de questionamentos da autarquia, apresentaram os reflexos, 
caso o fato gerador fosse antecipado para o momento do aviso de sinistro: (i) impactos 
operacionais para valores materiais e não materiais; (ii) ajustes nos cálculo do risco de crédito da 
seguradora (atualmente o capital de risco de crédito é alocado pelo valor bruto do prêmio de 
resseguro); (iii) não cumprimento do limite de cessão de 50% (defasagem do momento do 
registro) e; (iv) ajustes nas provisões de IBNR e RVNE.  
 
A Coordenação Geral de Solvência apresentou, em 6 de junho, duas propostas para a correção de 
uma situação que, segundo a autarquia, distorce a apuração do resultado do exercício:  
(i) reconhecer o prêmio de reintegração no momento do reconhecimento do aviso; ou (ii) tratar o 
“prêmio de reintegração” na essência econômica como uma franquia a ser paga pela seguradora 
no momento do sinistro. Em 21 de junho, a Comissão de Resseguros da CNseg reuniu-se com 
representantes da FenSeg, da Comissão de Administração e Finanças da CNseg, da Fenaber e da 
ANRe para debater as propostas apresentadas. O grupo avaliou que a proposta de reconhecer o 
prêmio de reintegração no “momento do reconhecimento do aviso de sinistro” seria a menos 
onerosa, porém impactos seriam sentidos para a parcela de supervisionadas que não estaria 
adequada a essa prática. Nesse sentido, foi encaminhado à Susep, em outubro de 2018.  
 
Ofício conjunto, assinado pela CNseg, ANRe e Fenaber, informando que todas as entidades seriam 
favoráveis ao reconhecimento do prêmio de reintegração no momento do aviso de sinistro, 
elencando, além disso, todos os impactos, caso a proposta de equiparar o “prêmio de 
reintegração” a uma franquia a ser paga pela seguradora no momento do sinistro seja aprovada. O 
assunto não foi definido em 2018 e continua na agenda do regulador, em 2019. 
 
Contratação direta de resseguro por operadoras de saúde e entidades de previdência 
complementar: a Fenaber sugeriu à Comissão Especial de Resseguro da Susep a análise quanto à 
legalidade da contratação de resseguro por operadoras de saúde e entidades de previdência.  
A equipe técnica da Susep esclareceu que se trata de uma questão jurídica, não cabendo à 
Comissão Especial discutir o tema sem análise prévia pela Procuradoria Federal. Sendo assim, 
Fenaber e AnRe protocolaram ofícios com opiniões legais do escritório Santos Bevilaqua 
Advogados sobre a possibilidade de contratação direta de resseguro para ambos os casos.  
Em sequência, a FenaPrevi apresentou parecer do advogado Gustavo Binenbojm, com posição 
contrária à contratação direta de resseguro pelas entidades de previdência complementar em 
geral, e em especial, as fechadas. 
 
A Diretoria de Conduta da Susep, que coordena a Comissão Especial, após a recepção dos ofícios, 
os encaminhou para a avaliação da Procuradoria, não sendo objeto de discussão do grupo técnico. 
Vale especial atenção para o fato de a equipe técnica dessa diretoria apoiar a contratação direta 
para ambos os casos. O assunto ainda não foi concluído. 
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Seguros Paramétricos: realizada, no dia 23 de maio, reunião na Susep que contou com a 
participação de representantes da Susep (área técnica e procuradoria), CNseg, FenSeg, ANRe, 
Fenaber e Fenacor sobre aprovação de produtos de seguros paramétricos. Foi acordado que as 
entidades deveriam enviar ofício ao regulador, destacando que as Condições Gerais desses tipos 
de seguro (paramétricos ou de índices) seguiriam fielmente as normas vigentes da legislação 
brasileira quando do pedido de aprovação de um novo produto, incluindo a obrigatoriedade de 
haver o aviso de sinistro por parte do segurado (ou estipulante) prévio ao pagamento de 
indenização. Dessa forma, foi protocolado, em 04/06, o Ofício FenSeg 012/2018 à Susep com as 
considerações do mercado sobre o tema. 
 
GT de Embargos e Sanções: relatado no âmbito da SEJUR. 
 
GT Cláusulas de resseguro: em agosto de 2018, foi observada a existência de assimetrias entre 
clausulados de diferentes seguradoras, o que, segundo alguns membros da comissão, ocasionam 
diferentes interpretações entre os participantes do mercado. Nesse sentido, foi criado o GT 
Cláusulas de Resseguro, cujo objetivo foi a elaboração de sugestão de redação das cláusulas de 
resseguro a fim de harmonizar e simplificar as redações existentes. Importante ressaltar que 
qualquer proposta deste GT tratará apenas de uma sugestão de redação, tendo por base a 
previsão regulatória da Resolução CNSP nº 168/2007 (arts. 33 a 41). Sendo assim, as seguintes 
cláusulas foram selecionadas: Cancelamento, Intermediação, Arbitragem, Sinistro e Insolvência.  
O assunto continua na pauta da comissão e do GT em 2019. 
 
7º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro: realizado nos dias 10 e 11/04, no Windsor 
Convention & Expo Center, na Barra da Tijuca, RJ, o 7º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro, 
com a presença de 706 participantes. A CNseg foi apoiadora do evento. 
 
8º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro: iniciado o planejamento da 8ª edição do evento, 
que também será realizado no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, RJ, nos dias 8 e 9/04/2019.   Em 
2019, tanto a Fenaber quanto a CNseg serão as patrocinadoras do evento, mantendo-se, contudo, a 
premissa de que as despesas serão custeadas com as cotas de patrocínio e inscrições. 
 
 
13.2.2.7. COMISSÃO DE GESTÃO DE RISCOS (CGR) 
 

Presidente da Comissão: Marcos Spiguel (SulAmérica) até agosto de 2018 e Laurindo Lourenço 
dos Anjos (Itaú Vida e Previdência S/A) a partir de dezembro de 2019. 
 

Composição: 31 (efetivos) e 13 (convidados) - Reuniões: 9 
 

Comissão Susep: Subcomissão de Riscos da Susep 
 

Representante da CNseg: Karini Madeira (SUPAT) 
 
 

Grupos de Trabalho da CGR: 
 
GT de Modelos Internos: atendendo à iniciativa do planejamento estratégico da CNseg, formou-
se grupo com o objetivo de buscar a operacionalização do processo de submissão e análise de 
modelos internos (metodologias próprias) de capital de risco, em substituição aos modelos que 
compõem o capital mínimo requerido (modelo padrão). 
 
GT de Risos Emergentes: estudar os chamados riscos emergentes e elaborar um manual de boas 
práticas. Grupo criado em conjunto com a Comissão de Sustentabilidade e Inovação. 
 
 
 
 
 



(qual?	

	 109	

Principais Assuntos / Ações Realizadas: 
 
Questionário de riscos: com base na publicação da norma que estabelece as regras de fatores 
reduzidos, a Susep divulgou novo modelo de questionário de risco, que deverá ser enviado 
anualmente, no mês de abril, via FIP (data base março), para todo o mercado regulado, e não 
apenas para as supervisionadas que optarem por utilizar os fatores reduzidos.  
 
A comissão discutiu bastante internamente, sobre o preenchimento desse questionário, com o 
objetivo de “alinhamento mínimo” sobre a granularidade das informações que seriam prestadas ao 
regulador.  
 
Atendendo ao pedido da CNseg, enviado através do Ofício PRESI 023/2018, de 12 de abril, o 
colegiado dos diretores da Susep de 26 de abril autorizou alteração da redação do artigo 91-G da 
Circular Susep 517/2015. A circular concedeu prazo adicional para o envio do relatório de auditoria 
do questionário de riscos, no ato da solicitação de utilização de fatores reduzidos no cálculo do 
capital de riscos. A alteração previu a dilatação do prazo para envio do referido documento em até 
60 dias a contar da data de divulgação do Comunicado Técnico do Ibracon, divulgado no dia 23 de 
abril. Destaca-se que a postergação do prazo se aplicou somente à entrega do relatório de 
auditoria, mantendo os demais prazos previstos. 
 
GT Riscos Emergentes: relatado no âmbito da Comissão de Sustentabilidade e Inovação da SUPAM. 
 
Banco de Dados de Perdas Operacionais (BDPO): a primeira entrega do Banco de Dados de 
Perdas Operacionais, prevista para agosto de 2018, foi prorrogada para março de 2019 e entregue 
em novo formato (XML). 
 
Com o início dos reportes à Susep, a comissão retomou a discussão sobre a criação de banco de 
dados de perdas do mercado segurador brasileiro, a exemplo do que é feito no mercado europeu 
(ORIC e ORX). Em 2015, o Conselho Diretor da CNseg não aprovou o desenvolvimento de tal 
solução, haja vista a preocupação quanto à exposição de informações consideradas sensíveis 
(perdas) e pelo estágio inicial da construção dessas bases pelas associadas. 
 
Em novembro, foi realizado contato com a ORX, empresa que desenvolve soluções para 
mensuração e gerenciamento de risco operacional, com o intuito de compreender de que forma 
poderiam ser colhidos benefícios ao setor pela construção de uma base única. O tema 
permanecerá na agenda da comissão em 2019, e planeja-se um encontro da comissão com a ORX.	
 
Certificação Técnica | Prazos da Resolução CNSP nº 115/2004: atendendo a uma demanda dos 
representantes do mercado, os representantes da Susep na Subcomissão de Riscos informaram 
sobre a validade e possível revogação da Resolução CNSP nº 115/2004, que trata da exigência de 
certificações em áreas sensíveis das companhias. No geral, o entendimento debatido no Comitê 
Permanente de Normas da Susep não foi que a norma tenha sido suspensa por falta de pertinência, 
mas sim, que a Susep precisa estabelecer um processo de aprovação das certificadoras.  
A suspensão do prazo prevista na Resolução não afasta a possibilidade de as empresas continuarem, 
voluntariamente, a certificar seus funcionários nos moldes requeridos pela norma.  
 
O resultado foi levado à Superintendência de Acompanhamento de Conduta da CNseg, 
demandante do assunto e responsável pelo tema, no âmbito da Confederação. No Comitê 
Operacional, foi sugerido que o Conselho de Conduta da CNseg também avalie o assunto. 
 
Fatores Reduzidos: em outubro, a Susep fez uma breve explanação sobre a mudança nos critérios 
para utilização dos Fatores Reduzidos de Risco, que deixaram de ser baseados apenas na 
existência de modelos internos para o risco de subscrição e passaram a contemplar boas práticas 
de gestão de riscos (ainda que não obrigatórias no âmbito da Circular Susep nº 517/2015), com o 
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intuito de incentivar sua adoção. As etapas envolvidas na análise são: (i) verificação de 
impedimento junto à CORIS; (ii) verificação da completude das informações encaminhadas; (iii) 
análise da documentação; (iv) solicitação de informações de outras áreas; (v) solicitações de 
esclarecimentos às supervisionadas; e (vi) proposta de aprovação/rejeição do pedido. Ressalta-se 
que, no caso de rejeição, são informadas as razões que a motivaram. 
 
Proposta de Fusão da Comissão de Controles Internos com a Comissão de Gestão de Riscos 
da CNseg: foi enviada Carta DITEC 015/2018 aos membros efetivos das Comissões de Controles 
Internos e de Gestão de Riscos da CNseg, com pesquisa solicitando manifestação sobre a proposta 
de fusão das referidas comissões, a partir de 1º de janeiro de 2019, em uma nova Comissão a ser 
denominada Comissão de Governança, Risco & Compliance. A futura comissão, caso aprovada, 
contaria ainda, diante da multiplicidade de temas, com a estrutura utilizada atualmente pela CCI da 
CNseg, de GTs Permanentes (Risco, Auditoria Interna, Controles Internos, PLDFT). Tal organização 
permitiria a discussão de temas em fóruns específicos, por profissionais especialistas, mas sempre 
com a deliberação pela comissão, em apenas um fórum formal da CNseg. Nenhuma agenda 
discutida atualmente pelas duas comissões seria perdida, pelo contrário, além de mantidas, 
ganhariam uma visão multidisciplinar. A sugestão previa ainda que fosse permitida uma 
quantidade maior de indicação de representantes por Federação e CNseg, mantendo a pluralidade 
e senioridade dos profissionais. 
 
A pesquisa ficou disponível por 22 dias, para as 59 pessoas convidadas a opinar (o total de 
membros efetivos dessas duas comissões, sendo 32 da CCI e 30 da CGR, com três interseções).  
 
Das 31 respostas (53% de adesão), 19 foram de membros da CCI (adesão de 59%) e 14 da CGR 
(adesão de 47%). Dois respondentes faziam parte de ambas as comissões. Manifestaram-se 
favoráveis à fusão 23 respondentes (75%), e 8 foram contrários (25%). Mesmo entre aqueles que 
opinaram desfavoravelmente à fusão, vários concordaram com a tese, porém observaram que o 
momento não era oportuno, em razão de que, em 2019, a agenda regulatória da Susep buscará o 
alinhamento às diretrizes de Solvência II e a equalização do tema de gestão de riscos para todo o 
setor. Por conta disso, entendem que seria mais producente que os debates relacionados à gestão 
de riscos permanecessem sendo realizados em um fórum que trate exclusivamente desse tema (no 
caso a CGR) e propuseram que a fusão venha a ocorrer em 2020. 
 
Considerando que as ponderações apresentadas têm mérito e que o adiamento da decisão de 
fundir as comissões não traria prejuízos (até pelo contrário, seria benéfica na visão daqueles que 
propuseram a postergação), a CNseg optou por manter, ao longo de 2019, o modelo atualmente 
em vigor (Carta DITEC 023/2018). 
 
Com o objetivo de melhor refletir os temas de responsabilidade da Comissão de Controles 
Internos e já preparando para a futura fusão, esta foi rebatizada como Comissão de Governança e 
Compliance, a partir de 1° de janeiro de 2019. O funcionamento da comissão (estrutura de GTs, 
data das reuniões, entre outros) permanecerá inalterado. 
 
Workshop de ORSA: em fevereiro, foi oferecido gratuitamente às empresas do mercado, em 
especial aos membros da CGR, CAT e CCI da CNseg, pela empresa Management Solutions, 
workshop sobre o ORSA, dividido em duas turmas.  
 
GT Modelos Internos: o resultado dos trabalhos desse GT foi apresentado à Susep através de um 
framework (roteiro, procedimentos e prazos preestabelecidos) para aquelas empresas que 
desejassem submeter modelos próprios de capital de risco, em substituição aos modelos padrões 
de capital de risco, que atualmente compõem o Capital Mínimo Requerido (CMR). O grupo 
analisou os normativos brasileiros de mercados correlatos, a exemplo da ANS e do Bacen, para fins 
de benchmark com o mercado de seguros. O GT também contou com a participação da empresa 
EY, que realizou apresentação sobre “experiência internacional de Modelos Internos”. Vale destacar 
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que, mesmo que o processo de submissão de modelos seja aprovado pela Susep, a redução da 
exigência de capital de risco não será uma realidade para todo o mercado regulado, pois se trata 
de requisito regulatório, não compulsório. Apenas as empresas que desejarem investir em modelos 
próprios de capital poderão beneficiar-se desse processo. O tema foi bem recebido pelos 
representantes da Susep, porém somente será possível evoluir mediante alterações da resolução 
vigente depois que o grupo do IBA concluir os trabalhos do CPA de modelos próprios. 
 
 

13.2.2.8. COMISSÃO ATUARIAL (CAT) 
 

Presidente da Comissão: Gustavo Genovez (Mitsui Sumitomo Seguros S/A) 
 

Composição: 29 (efetivos) e 20 (convidados) - Reuniões: 9 
 

Comissão Susep: Comissão Atuarial da Susep (CAS) 
 

Representante CNseg: Karini Madeira (SUPAT) 
 
 

Grupos de Trabalho no âmbito da CAT: 
 
GT PSL x CC: trata dos próximos passos sobre a implementação da nova regra de classificação de 
eventos fora de vigência na PSL. 
 
GT Expectativa de Salvados e Ressarcimentos: estuda a contabilização e a estimativa de 
salvados e ressarcidos, após liquidação do sinistro. 
 
GT Função Atuarial: estuda e discute uma proposta de operacionalização da Função de Controle 
Atuarial no ambiente regulatório brasileiro. 
 
GT Auditoria Atuarial: apura e aborda os problemas relacionados aos trabalhos de auditoria atuarial. 
 
GT Q420 x TAP: trabalha na adequação do layout do Quadro 420 (fluxos de direitos e obrigações 
relacionados a contratos de seguros para o risco de mercado) e 423 (detalhamento dos Códigos 
de Ramos e Planos para o Risco de Mercado) com base no TAP. 
 
GT PSL x CC: conjunto com a CAJ da CNseg e Federações associadas, trata da implementação da 
nova regra de classificação de eventos fora de vigência na PSL. 
 
 

Principais Assuntos / Ações Realizadas: 
 

Risco de Crédito: em janeiro, a partir da publicação da Resolução CNSP nº 360/2017, que altera, 
entre outros, o cálculo do capital de risco de crédito, a autarquia acabou suprimindo o parágrafo 
do fator redutor de exposição (FRE) de 12%. A falta do FRE impedia que as supervisionadas 
finalizassem o cálculo do Risco de Crédito. A SUPAT entrou em contato com a Susep, na busca de 
uma solução de curto prazo, tendo em vista a regra ter efeitos em dezembro de 2017 (retroativo). 
Dessa forma, a CGMOP emitiu a Carta Circular Eletrônica nº 01/2018/Susep/DISOL/CGMOP ao 
mercado, considerando o fator redutor de exposição (FRE) de 12% para fins de aplicação do 
disposto no inciso IV do art. 6º do anexo XV da Resolução CNSP nº 321/2015 (incluído pela 
Resolução CNSP nº 360/2017), até que a Resolução pudesse ser retificada. 
 
Rodízio de firmas da Auditoria Atuarial Independente: em março, foi encaminhado o Ofício 
DITEC 003/2018, contendo argumentos para manter obrigatório apenas o rodízio dos membros 
responsáveis pelo trabalho de auditoria atuarial e requerendo que fosse facultativo o rodízio da 
empresa de auditoria, tal como já aprovado pela autarquia para a Auditoria Contábil 
Independente. De forma geral, a mudança de empresa de auditoria implicaria maiores custos para 
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o mercado regulado do que benefícios comprovados, afetando, no limite, o consumidor.  
Em abril, a Susep negou o pedido da CNseg, mas sinalizou que poderá reavaliar o pleito em 2020. 
 
Sinistros X Outras Despesas Operacionais: a CAT e a CAJ se reuniram para tratar dos próximos 
passos sobre a implementação da nova regra de classificação de eventos fora de vigência na 
Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL). Em 4 de maio, foram enviadas à Susep seis perguntas e 
respostas julgadas necessárias para o correto entendimento e efetivo cumprimento da alteração da 
regra de contabilização das ações judiciais, dispostas no Documento de Orientação Sinistros X 
Outras Despesas Operacionais.  Cabe destacar que as perguntas que implicam resposta para 
contabilização na “contingência” (não sinistro) resultam do entendimento do grupo de que se 
tratava de casos de “inexistência de apólice”. Em 18 de julho, foi publicado Documento de 
Orientação Sinistros X Outras Despesas Operacionais atualizado. 
 
Expectativa de Salvados e Ressarcimentos: assunto relatado no âmbito da Comissão de 
Administração e Finanças.  
 
Auditoria Atuarial | Revisão das Exigências Regulatórias: não houve manifestação à Susep 
quanto à minuta de resolução que altera a Resolução CNSP nº 321/2015, referente à auditoria 
atuarial, devido ao não recebimento de sugestões. As principais alterações foram: 
 

• Trazer para o normativo as disposições que se encontravam no Documento de Orientação 
e Relatório;  

• Adição da análise conclusiva sobre os ativos de resseguro/retrocessão e créditos com 
ressegurador/retrocessionário, assim como sua menção no parecer; 

• Exclusão das análises das carteiras e planos deficitários; e 
• Alteração do responsável pela manifestação ao relatório da auditoria, que passa a ser a 

supervisionada. 
 
No dia 19 de dezembro, foi publicada a Resolução CNSP nº 368/2018, que alterou a Resolução CNSP 
nº 321/2015, incorporando as alterações listadas acima, e no dia 21 publicou-se a Circular Susep nº 
583/2018, que passou a adotar a versão atualizada do CPA-002 da Auditoria Atuarial Independente. 
 
Certificações Auditores Atuariais: em reunião da Comissão Atuarial da Susep (CAS), o 
representante da autarquia alertou para a necessidade de as supervisionadas e os auditores 
conferirem a regularidade das certificações e requisitos requeridos aos auditores atuariais, de 
forma a evitar que a auditoria seja considerada nula, conforme prevê a norma, uma vez que, em 
consulta ao IBA, verificou inconsistência em cerca de 10 empresas de auditoria atuarial.  
 
Em reunião no dia 28 de junho com o coordenador de Monitoramento de Provisões Técnicas da 
Susep, os representantes da CNseg foram informados de que a autarquia encaminharia pedido 
formal ao IBA solicitando as empresas e profissionais que estariam aptos a realizar o serviço de 
auditoria atuarial para o exercício de 2017. Não fariam qualquer julgamento do critério do IBA. 
Apenas para os casos em que o IBA informasse que determinado profissional ou empresa não 
estivesse habilitado a prestar o serviço, a Susep enviaria carta à supervisionada.  
 
Em agosto, a Susep informou que, após o retorno do IBA, foi constatada a inobservância de 
requisitos mínimos para apenas um auditor, que prestou serviços para apenas duas 
supervisionadas. Tais empresas teriam que refazer os trabalhos de auditoria atuarial. 
 
Alterações das regras de Limite de Retenção: em maio, a Susep encaminhou minuta de 
resolução que previa alterações na Resolução CNSP nº 321/2015 no que tange ao (i) PLA para fins 
de apuração do Limite de Retenção; (ii) valores de Limite de Retenção em linha com a Política de 
Gestão de Riscos; (iii) limite máximo para os resseguradores locais definirem seus limites de 
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retenção. O material foi avaliado pela CAT, CR e CGR, e não houve manifestações contrárias à 
minuta apresentada pela autarquia. 
 
No dia 19 de dezembro, a autarquia publicou a Resolução CNSP nº 368/2018, introduzindo as 
alterações apresentadas anteriormente. Também houve, em 23 de novembro, atualização do 
Documento de Orientações Limites de Retenção, com a inclusão de referência à figura da “Perda 
Máxima Esperada” na conceituação de alguns riscos isolados. 
 
Auditoria Atuarial | CPA 002: o IBA publicou a atualização do CPA 002, que foi objeto de 
avaliação pelos membros da CAT, referindo-se à orientação geral aos atuários independentes no 
exercício das atividades de auditoria atuarial junto às supervisionadas da Susep (seguradoras, 
EAPC, sociedades de capitalização e resseguradores). Essa nova versão trouxe procedimentos de 
auditoria do TAP, assim como o Anexo II, sobre a qualidade e correspondência dos dados, e retirou 
do escopo os itens sobre limites de cessão e carteira de planos deficitários.  
 
PPNG Rural: foi apresentado à Comissão o problema enfrentado pelas seguradoras que trabalham 
com seguros Rurais (Ramos 1101 – seguro Agrícola sem participação do FESR e 1102 seguro 
Agrícola com participação do FESR) no que diz respeito à constituição de PPNG, uma vez que esse 
modelo não reflete o comportamento do risco, tendo em vista o mesmo estar concentrado na 
segunda metade de vigência das apólices. Por esse motivo, a apropriação de prêmio através de 
critério pró-rata descasa-se da efetiva exposição ao risco. Mesmo não havendo especialistas em 
seguro Rural, no âmbito da comissão, o grupo se dedicou a estudar o problema, e algumas 
soluções foram sugeridas à Comissão de Seguros Rurais da FenSeg. 
 
Teste de Adequação de Passivo (TAP): a Circular Susep nº 517/2015, em seu art. 52, § 5º, na 
redação dada pela Circular Susep nº 543/2016, exigiu que, no cálculo do Teste de Adequação de 
Passivos (TAP), todos os resultados parciais de cada segregação de fluxos constante no § 3º fossem 
compensados para apuração final da Provisão Complementar de Cobertura (PCC). Ou seja, déficits 
futuros de carteiras dentro de um determinado ramo deveriam ser compensados por suficiência 
dos fluxos futuros de carteiras rentáveis desse mesmo ramo. A autarquia sinalizou que reavaliaria o 
tema, tendo em vista questões relacionadas ao IFRS 17.  
 
Sendo assim, em 16 de outubro, em conjunto com a FenaPrevi, a CNseg protocolou o Ofício DITEC 
007/2018, reforçando que essa situação afeta diretamente o provisionamento das carteiras e 
solicitou reavaliação da obrigatoriedade da referida compensação, à luz das disposições do IFRS 17 
e do fato de essas carteiras possuírem comportamento de persistência e “duration” muito maior 
do que as demais carteiras, além da inviabilidade da não renovação dos contratos. A nova norma 
internacional de contabilidade para contratos de seguros exigirá que as carteiras sejam agrupadas 
por riscos semelhantes, segmentando claramente, na apuração, os grupos de contratos onerosos 
no reconhecimento inicial. Esse comportamento poderia comprometer a solvência de seguradoras 
que realizarem vendas de carteiras a outras companhias. Carteiras deficitárias não são atrativas em 
operações de compra e venda de carteiras ou empresas. Nesse caso, haveria o risco de 
seguradoras manterem em suas carteiras somente contratos de seguro ou previdência onerosos, o 
que geraria necessidade de constituição de passivo imediato. 
 
O coordenador geral da Susep sinalizou, em 16/10, no âmbito da CAS, que por ora apenas seguiria 
com a proposta de postergação, uma vez que não haveria tempo hábil para avaliar os reflexos.   Em 
21/12, foi publicada a Circular Susep nº 583, que prorrogou até 31/12/2019 as segregações do TAP. 
 
GT Q420 x TAP: A Susep atualizou em 23/11 o Documento de Orientações do TAP levando em 
consideração os pontos discutidos nas reuniões do Subgrupo do Q420 x TAP. Os pontos alterados foram:  
 

• ajustes nas tabelas de apresentação de resultados contidas no item 5.2, de forma a 
explicitar que os tipos de renda podem ser agrupados em: vitalícia, temporária ou certa;  os 
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excedentes financeiros podem ser agrupados em: até 49%, acima de 49% ou sem previsão; 
o subgrupo Seguros de Pessoas, para fins de apresentação dos resultados dos fluxos 
relacionados à PPNG, deve abranger os ramos 1061, 1198 e 1601;  

• reforçar que a coluna B da Tabela II deve incluir o fluxo da PEF (quando cabível), 
representando o fluxo da PMBAC registrada + fluxo da PEF registrada – PEF constituída; e  

• a data-base dos novos ajustes do QE420/Q28 será junho/2019. 
 
GT Função Atuarial | Atividades Atuariais de Controle: a Susep vem discutindo com o mercado 
a revisão do Sistema de Controles Internos e Governança do mercado segurador brasileiro, mais 
especificamente as funções que compõem a “segunda linha de defesa” desse ambiente. Nesse 
sentido, solicitou que a CNseg e as Federações associadas emitissem opinião sobre a função 
atuarial no cenário atual do mercado brasileiro. O assunto foi escopo da CAT e da CGR da CNseg.  
As comissões deliberaram pela criação de um GT com representantes de todas as referidas comissões 
interessadas, para melhor atender à demanda da Susep. Esse grupo iniciou os trabalhos em março. 
 
O grupo entendeu que quaisquer novos requisitos de controle, caso fossem regulamentados, 
poderiam ser incorporados, ou nas estruturas de atividades atuariais ou nas estruturas de gestão 
de riscos, já existentes no mercado segurador brasileiro, no intuito de minimizar quaisquer custos 
adicionais às estruturas de “segunda linha de defesa” das supervisionadas. 
 
Esse parecer, apresentado na Subcomissão de Riscos da Susep em junho, foi sustentado na visão 
de que algumas das atividades atuariais hoje desempenhadas no mercado segurador brasileiro, 
são classificadas como atividades de “primeira linha de defesa”, pois determinam de forma 
primária a assunção do risco.  Já outras atividades devem ser interpretadas como pertencentes à 
“segunda linha de defesa”, uma vez que desempenham papel de controle sobre o risco, avaliando-
o de forma independente, como, por exemplo, adequação das provisões técnicas e da precificação 
dos portfolios (subscrição), ou mesmo a avaliação dos contratos de resseguro (crédito), a PSL 
Judicial (operacional) e o TAP (mercado), dentre outras atividades. Importante destacar também 
que o papel da Auditoria Atuarial anual, obrigatória por força de norma, criou uma “terceira linha 
de defesa” com independência e canal de comunicação direto com o regulador. 
 
Diante da posição dos representantes do mercado, foram definidas as premissas da Susep, em  
15 de junho, para elaboração de uma minuta de norma sobre o tema: (i) contemplar diversos tipos 
de estruturas organizacionais; e (ii) aproveitar ao máximo papéis e responsabilidades já existentes, 
evitando redundâncias. Na visão da Susep, as “atividades de controle atuarial“ provavelmente 
recairão sobre o atuário responsável técnico ou o gestor de riscos, podendo inclusive ser divididas 
entre os dois, a critério da empresa. Os representantes do mercado concordaram com tais premissas. A 
expectativa é que a minuta final seja colocada em consulta pública em janeiro de 2019. 
 
 

13.2.2.9. COMISSÃO DE INVESTIMENTOS (CINV) 
 

Presidente da Comissão: Roberto Santiago Takatsu (HDI Seguros S/A) 
 

Composição: 25 (efetivos) e 4 (convidados) - Reuniões: 7 
 

Comissão Susep: Comissão de Investimentos da Susep (CIS) 
 

Representante CNseg: Leandro Mendonça de Oliveira Santos (SUPAT) 
 
 

Grupo de Trabalho: 
 

GT de Derivativos: objetiva apresentar as propostas e fundamentação técnica para embasar 
discussões a respeito das alterações da Resolução CMN nº 4.444/2015 e da Resolução CNSP  
nº 321/2015, nos pontos que tratam de (i) método de apuração da exposição de derivativos e;  
(ii) fundos com previsão de patrimônio líquido negativo. 
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Principais Assuntos / Ações Realizadas: 
 

Capítulo II do Título II da Resolução CNSP nº 321/2015: ao longo do ano, os membros da 
Comissão de Investimentos da CNseg e da Comissão de Investimentos da FenaPrevi se reuniram 
com a autarquia para discutir alguns aspectos de alteração da norma. As principais alterações 
seriam referentes a derivativos, PL negativo, FIEs previdenciários, entre outros. Na reunião da 
Comissão de Investimentos da Susep (CIS) de 6/12, a autarquia informou que a minuta de 
alteração da Resolução CNSP, acordada pelos membros no âmbito daquela comissão, seria 
encaminhada ao CNSP.  
 
Entretanto, o CNSP se reuniu no dia 12/12 e decidiu não acatar as mudanças propostas que 
vinham sendo discutidas e alinhadas na CIS, tendo em vista a identificação, por parte da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, da existência de conflitos de competência na Resolução 
CNSP nº 321/2015 que estariam atribuindo ao CNSP funções do CMN.  
 
GT de Derivativos (Derivativos e Patrimônio Líquido (PL) Negativo | Alterações na 
Resolução CMN): há previsão de as seguradoras atuarem diretamente no mercado de derivativos, 
sem necessidade de fazê-lo por intermédio de aplicação em Fundos de Investimentos 
Especialmente Constituídos (FIEs); porém, discutiram-se as regras e restrições para o uso de 
derivativos dispostas na Resolução CNSP nº 321/2015, estabelecidas em cenário onde não existia a 
exigência da parcela de capital de risco de mercado. Vale lembrar que a autarquia concordou com a 
sugestão de que as operações com derivativos fossem permitidas até o limite de 15% de margem de 
depósito requerida.  
 
Há também restrição prevista no art. 6º da Resolução CMN nº 4.444/2015 que veda aquisição de 
cotas de fundos de investimento cujos regulamentos permitam a realização de operações que 
podem resultar em patrimônio líquido negativo e na consequente obrigação de o cotista aportar 
recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Nesse sentido, os dispositivos que permitiriam 
o investimento em cotas de fundos têm remota aplicabilidade prática, uma vez que os produtos 
estruturados pelos administradores ou gestores e oferecidos ao público em geral dificilmente 
cumpriam os requisitos de responsabilidade limitada dos cotistas, estabelecido no referido artigo. 
Representantes da CNseg, FenaPrevi, Anbima, B3 e CVM propuseram à Susep, (i) restringir somente 
a aplicação em FIP Entidades de Investimentos (desejáveis ao setor); (ii) concentração máxima por 
FIP de 5% das reservas técnicas; (iii) critério de avaliação do gestor do FIP (critérios mínimos para 
seleção de gestores não regulatório, apenas consultivo); (iv) eliminar o art. 6º da Resolução CMN 
nº 4.444/2015. A Susep não se mostrou contra as restrições impostas ao FIP, mas sugeriu que o 
artigo 6º não fosse excluído, e sim alterado para o artigo original da Resolução CMN nº 
3.308/2005, pois a eliminação poderia acarretar, no seu entendimento, problemas de alavancagem 
pelo uso de derivativos.  
 
A Susep enviou aos participantes da CIS, no dia 22/11, minuta de alteração que seria avaliada pela 
SPE. Porém, o CNSP no dia 12/12 decidiu não acatar as mudanças propostas para o Capítulo II do 
Título II da Resolução CNSP nº 321/2015 que vinham sendo discutidas e alinhadas na CIS, tendo 
em vista a identificação, por parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, da existência de 
conflitos de competência na Resolução CNSP nº 321/2015 que estariam atribuindo ao CNSP 
funções que são do CMN. Em decorrência da exclusão dos referidos ajustes da próxima versão de 
Resolução CNSP nº 321/2015, foi decidido que a proposta de atualização da Resolução CMN 
nº 4.444/2015 não seria pautada na próxima reunião do CMN. 
 
Demais altercações da Resolução CMN 4444/2015: em 27/04, a Susep disponibilizou ao 
mercado minuta com as demais alterações da resolução, solicitando contribuições. Ao longo dos 
meses, a minuta de alteração da Resolução CMN nº 4444/2015 foi trabalhada em conjunto pela 
Susep, pela CNseg e Federações associadas, até que em 12/11, por meio de conferência telefônica 
entre representantes, foram finalizadas as propostas de alteração da resolução. Em novembro, foi 
disponibilizada ao mercado minuta de alteração completa da Resolução CMN nº 4444/2015, que 
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seria encaminhada aos cuidados da SPE para prosseguimento dos trâmites de alteração da norma.  
Contudo, em decorrência da exclusão dos referidos ajustes da próxima versão de Resolução CNSP 
nº 321/2015, pelo CNSP, foi decidido que a proposta de atualização da Resolução CMN  
nº 4.444/2015 não será pautada na próxima reunião do CMN. 
 
Prazo Médio de Repactuação: em fevereiro, foi publicada a Resolução CMN nº 4.633/2018, que alterou 
a Resolução CMN nº 4.444/2015 em relação ao prazo médio de repactuação do conjunto dos ativos de 
renda fixa dos fundos de investimento especialmente constituídos. Essa norma previu um cronograma 
para a extinção do prazo mínimo de repactuação. O tema não foi discutido no âmbito da CIS. 
 
GT Títulos Verdes - LAB (ABDE, BID e CVM): a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
promoveram, de forma pioneira, a união de atores do sistema financeiro, do mercado de capitais e 
da sociedade para impulsionar o debate sobre o financiamento verde e a criação de ferramentas 
que permitam o avanço do desenvolvimento sustentável no País, com a implantação do 
Laboratório de Inovação Financeira (Lab).  
 
O Lab foi lançado em agosto de 2017 e tem como objetivo fomentar a criação de modelos de 
negócios sustentáveis, instrumentos de investimento e de estruturas financeiras, que maximizem a 
alavancagem do setor privado e que otimizem o uso de fundos de doadores. Para atingi-lo, foram 
constituídos quatros Grupos de Trabalho: GT de Títulos Verdes, GT de Finanças Verdes, GT de 
Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto e GT Fintech.  
 
Em 17/08, a CNseg foi convidada para participar do GT de Títulos Verdes. O GT, em seu primeiro 
ano, teve como objetivo conhecer melhor o desenvolvimento do mercado de títulos verdes 
internacional e desenvolver e avaliar propostas de intervenção no mercado brasileiro. Em seu 
segundo ano, esse GT mudou o foco e passou a integrar atores do setor privado para estudar 
formas de impulsionar o mercado de títulos verdes. A primeira reunião com participação da CNseg 
foi realizada em 12/09 e contou com o representante da CNseg, Leandro Mendonça de Oliveira 
Santos, da SUPAT. Dentre os temas tratados, os de maior destaque foram:  
 
No plano de trabalho, no âmbito do Mercado Segurador, foram endereçadas alterações na 
Resolução CMN nº 4444/2015 e CNSP nº 321/2015 considerando a observação dos princípios de 
responsabilidade ambiental social e de governança dos investimentos quando da aplicação dos 
recursos das companhias. Contudo, as alterações propostas não foram acatadas pelo CNSP, devido 
ao conflito de competências entre as Resoluções CMN nº 4444/2015 e CNSP nº 321/2015 
identificadas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; e como próximos passos, os envolvidos 
deveriam fomentar o investimento em títulos verdes, seja através de artigos de opinião, seja 
através de apresentações ao mercado. 
 
 

13.2.3. Apresentações das Comissões ao Conselho Diretor da CNseg 
 
Para prestação de contas dos trabalhos de 2017 e plano de atividades de 2018, as comissões da SUPAT 
se apresentaram no Conselho Diretor da CNseg, conforme o cronograma abaixo: 
 
 

DATA COMISSÃO 

02/03 CDIG 

19/04 CAT + CAF 

17/05 CINV 

19/07 CR + CCI 

16/08 CGR + CAFIS 

20/09 CPTI	
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Vale destacar que, antes de cada uma das referidas apresentações, a superintendente realizou a 
mesma apresentação ao Comitê Operacional da CNseg, para eventuais críticas e sugestões do grupo. 
 
 

13.2.4. Consultas Públicas 
 
As consultas e audiências listadas abaixo foram objeto de avaliação da Superintendência de 
Acompanhamento Técnico, e o detalhamento de cada uma delas poderá ser encontrado na seção 
das comissões temáticas. 
 

CP ASSUNTO OBJETIVO OFÍCIO NORMA 
RFB 4 Pró-conformidade Adoção de boas práticas com o fim 

de evitar desvios de conduta 
E-mail em 31/10 – 

04 Guarda de documentos Revisão da Circular Susep 74/1999 Ofício DITEC 004/2018 – 

08 PLDFT Revisão da Circular Susep 445/2012 Prazo 24/01/2019 –	
 
 

13.2.5. Normativos e Plano de Regulação Susep 
 
O ano de 2018 também foi marcado pela publicação de vários normativos por parte da Susep e do 
CNSP, além da criação e revisão dos documentos de orientação, todos avaliados pela equipe da 
Superintendência e pelas comissões temáticas.  
 
 
NORMATIVO QUANT.  DOC. ORIENTAÇÃO QUANT. 

Circulares SUSEP 17  Criados 01 
Resoluções CNSP 12  Atualizados 05	
	
	
Merecem destaque a publicação da Deliberação Susep nº 213/2018, disciplinando a elaboração do 
Plano de Regulação no âmbito da Susep e as Deliberações Susep nos 206/2018 e 209/2018, que, 
respectivamente, aprovam e alteram o Plano de Regulação da Susep para o exercício de 2018, e 
ainda a Deliberação Susep 217, que aprovou o Plano de Regulação da Susep do exercício de 2019. 
O novo plano revoga o de 2018, porém mantém em pauta os temas ainda não concluídos. 
 
Com relação ao Plano de Regulação de 2019, em 03/10 foi protocolado na Susep o Ofício DITEC 
006/2018, atendendo a uma orientação da autarquia, com sugestões de temas para compor a 
agenda regulatória de 2019. A proposta apresentada foi composta, em sua maior parte, por temas 
já em discussão no âmbito das Comissões da Susep e por alguns novos que julgamos importantes 
para o desenvolvimento do setor, de modo alinhado aos interesses das associadas.  
 
Sem prejuízo das propostas encaminhadas pela CNseg, as Federações associadas à Confederação 
também puderam enviar sugestões de temas específicos, relacionados aos segmentos 
respectivamente representados. 
 
 

Principais sugestões encaminhadas, por tema: 
 
Capital e Solvência: 
 

• Revisão mais profunda do modelo de capital de risco de crédito, incluindo a avaliação da 
utilização de fatores reduzidos para essa parcela de capital. A revisão recente alinhou 
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alguns pontos às mudanças realizadas pelo Bacen em seu próprio modelo, além de ajustes 
devidos por conta da mudança da regra de cálculo do patrimônio líquido ajustado (PLA) e 
nomenclaturas; 

• Operacionalização do processo de submissão e análise de modelos internos (metodologias 
próprias) de capital de risco, em substituição aos modelos que compõem o capital mínimo 
requerido (modelo padrão). Entendemos que, em função da análise que será necessária 
para realização da autoavaliação de risco e solvência (ORSA), o momento é propício; 

• Revisão do requisito de liquidez, de modo a permitir, também para essa exigência 
prudencial, benefício semelhante àquele alcançado pelas supervisionadas que possuem 
fatores reduzidos de capital; 

• Revisão das regras do Teste de Adequação de Passivos (TAP); 

• Definição de “Grupo Econômico”, com vistas à simplificação das exigências do pilar 2 de 
solvência 2 e eventual desdobramento para regras de capital; 

• Estabelecer critérios para a efetiva aplicação do princípio da proporcionalidade no 
arcabouço regulatório da Susep; 

• Adoção da Análise de Impacto Regulatório (AIR) com o objetivo de reduzir o custo de 
observância e maximizar a eficiência dos normativos; 

• Permitir a vinculação de créditos a receber do FCVS com vistas ao atendimento dos 
critérios de liquidez de capital; e 

• Regulação que possibilite a emissão de instrumentos de “capital híbrido” (dívida 
subordinada, entre outros), com efeito na regra de cálculo do PLA. 

 
Contábil: 
 

• Permissão de que somente as demonstrações financeiras de fechamento anual sejam 
acompanhadas por pareceres de auditoria; 

• Alteração da regra de rodízio dos auditores atuariais, de forma a que seja exigido o rodízio 
apenas do profissional responsável; 

• Simplificação do modelo de publicação das Demonstrações Financeiras, com o objetivo de 
redução de custo; e 

• Conclusão das discussões sobre a recepção do CPC 6 (R2) - Operações de Arrendamento 
Mercantil (IFRS 16), considerando a entrada em vigor do pronunciamento em janeiro de 
2019 e eventual impacto na solvência das supervisionadas. 

 
Investimentos: 
 

• Aprimoramentos à Resolução CMN nº 4.444/2015 no que tange aos investimentos no 
exterior das Sociedades Seguradoras (diversificação); e 

• Elaboração de Resolução do CMN para tratar especificamente da aplicação de recursos das 
provisões matemáticas e de excedentes financeiros. A Resolução CMN nº 4.444/2015 
passaria a tratar somente das demais aplicações das seguradoras. 

 
Controles Internos: 
  

• Equivalência do processo de digitalização ao processo de microfilmagem, para fins de 
guarda de documentos (CNSP); e 

• Revisão da Circular Susep nº 445/2012, que dispõe sobre os controles internos específicos 
para prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 

 
Distribuição de seguros: 
 

• Regulamentação da figura do agente de seguros. 
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13.2.6. Eventos e Treinamentos 
 
As Comissões Temáticas sob coordenação da SUPAT colaboraram na realização de três eventos e 
quatro workshops, além da trilha de seguros do CIAB-Febraban: 
 
 

COMISSÃO EVENTOS E WORKSHOPS DATA 

CR 7º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro abril 
CCI 12º Seminário de Controles Internos e Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos setembro 
CPTI 12º Insurance Service Meeting novembro 
CCI 1º Workshop COAF março  
CCI 2º Workshop COAF abril 
CPTI CIAB junho 
CGR Workshop ORSA (duas turmas) fevereiro 
CAF Workshop IFRS 17 - Agregação de Contratos e Contratos Onerosos junho 

 
 
Destaca-se em 2018 o esforço das equipes que permitiu que os três grandes eventos da área 
(Encontro de Resseguro; Seminário de Controles Internos e Compliance, Auditoria e Gestão de 
Riscos; e Insurance Service Meeting) fossem 100% financiados pelas verbas de patrocínio e 
inscrições, sem custo financeiro para a Confederação, em linha com o orçamento aprovado. 
 
Os profissionais da SUPAT participaram como ouvintes dos seguintes eventos e treinamentos: 
 
 

MÊS EVENTO E TREINAMENTO 
Fevereiro Workshop de ORSA 

Março Aplicação da Abordagem Baseada em Risco nas ações de PLD-FT (AML) 

Março Workshop COAF | Casos práticos das comunicações do mercado segurador 

Março 
Palestra Jeff Schwart sobre “internacionalização” de recursos de planos abertos de caráter 
previdenciário 

Abril 
XXIX Assembleia Anual da Associação de Supervisores de Seguros da América Latina (ASSAL) – 
República Dominicana 

Abril 
Comissão de Anticorrupção e Compliance da OAB/SP - Check List do Monitor do Acordo de 
Leniência USA e Brasil 

Abril VII Simpósio de Atuária 

Abril Insurtech Brasil 2018 

Abril 7º Encontro de Resseguro 

Maio 6º Congresso Internacional de Compliance  

Maio Curso de IFRS 17 (Contratos de Seguros) da KPMG 

Junho CIAB - Trilha de Seguros CNseg 

Junho 
Comissão de Anticorrupção e Compliance da OAB/SP - Sociedade de riscos, sustentabilidade e 
compliance 

Junho Workshop sobre a Gestão de Capital de Risco da ABGF 

Junho Fórum de IFRS 17 - Agregação de Contratos e Contratos Onerosos 

Julho Startup Summit SC 

Julho Darwin Crossroad (Startup Summit)/SC 

Agosto 
Comissão de Anticorrupção e Compliance da OAB/SP – Resolução BACEN 4595/2017 – O 
compliance e o mercado regulado 

Setembro 12º Seminário de Controles Internos CNseg 

Setembro Congresso de Mercado de Capitais 

Setembro 12º Congresso Brasileiro de Atuária 

Setembro Fórum OAB/RJ: Tributação de Seguros, Resseguros e Planos de Previdência Privada 

Outubro IBM Cloud Discovery 

Novembro 12º Insurance Service Meeting CNseg 

Dezembro Seminário de Riscos ASG e Riscos Emergentes (Swiss Re / CNseg)	
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A apresentação sobre o evento Insurtech Brasil 2018 e o relatório da participação na XXIX 
Assembleia Anual da Associação de Supervisores de Seguros da América Latina constam 
respectivamente dos Anexos 18.6 e 18.7. 
 
 

13.2.7. Lista de Ofícios de Responsabilidade da SUPAT 
 
Os ofícios e cartas listados no quadro abaixo são de temas de responsabilidade da 
Superintendência de Acompanhamento Técnico, e o detalhamento de cada um deles poderá ser 
encontrado na seção das comissões temáticas. 
 

DATA OFÍCIO / CARTA TEMA COMISSÃO 

12/01 Ofício DITEC 001/2018 Resolução CNSP nº 359/2017 (meios remotos) CDIG 
27/03 Ofício DITEC 003/2018 Auditoria Atuarial CAT 
08/03 Ofício PRESI 020/2018 Guarda de Documentos CDIG 
12/04 Ofício PRESI 023/2018 Fatores Reduzidos CGR 
02/07 Ofício SUPAT 001/2018 Simplificação Regulatória CR, CAT, CAF e CPTI 
04/09 Ofício DITEC 004/2018 Consulta Pública nº 04/2018 (Guarda de Documentos) CDIG 

21/09 Ofício 005/2018 Adoção dos Princípios do IFRS no Brasil 
CAF e CAT  

(GT de IFRS 17) 
03/10 Ofício DITEC 006/2018 Plano de Regulação 2019 Todas 

01/10 
Ofício Conjunto CNseg / 
ANre / FENABER - 2018 

Prêmio de reintegração CR e CAF 

16/10 Ofício DITEC 007/2018 Teste de Adequação de Passivos (TAP) CAF e CAT (GT de IFRS 17) 
19/10 Ofício DITEC 008/2018 Rodízio das firmas de auditoria CAF 

11/11 Ofício DITEC 009/2018 Monitoramento Eletrônico (GT) SUPAT	
 
 

13.3. Superintendência de Estudos e Projetos (SUESP) 
 
SUPERINTENDENTE: VAGO 
 
 
Em 2018, a equipe da Superintendência de Estudos e Projetos (SUESP) passou por algumas 
alterações, tais como: a alocação de um novo estagiário, Bruno Petros, estudante de Economia; e o 
desligamento da superintendente Fernanda Chaves, em fevereiro, da analista sênior Camila 
Avozani, em outubro, e da estagiária Érika Gascão, em dezembro. As devidas substituições estão 
previstas para 2019. A SUESP atualmente encontra-se estruturada da seguinte forma: 
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As atividades da SUESP são, principalmente, de divulgação de estatísticas do mercado utilizando 
bases de dados públicas, análise dos principais indicadores econômicos e seus eventuais impactos 
no setor de seguros, de assessoria técnica em assuntos discutidos pelo setor e a realização de 
estudos técnicos e projetos demandados pelas Comissões Temáticas da CNseg que embasam os 
debates com órgãos reguladores, formuladores de políticas públicas e auxiliam o setor na 
manutenção de um crescimento sustentável. Tais estudos podem envolver a participação em 
reuniões com Grupos de Trabalhos e Comissões Técnicas e até a contratação de consultorias 
externas, quando necessário. As atividades incluem também a conexão do setor com órgãos 
externos, como o Instituto Brasileiro de Atuária, a Susep, a ANS e outros órgãos de Governo, com a 
finalidade de sustentar as discussões relevantes para o setor de seguros brasileiro. Os resultados 
desses trabalhos resultam em relatórios técnicos de uso interno que, a depender da conveniência, 
podem ser divulgados ao público em geral. 
 
 

13.3.1. Comitê de Estudos do Mercado (CEM)  
 
A SUESP coordena o Comitê de Estudos do Mercado, criado em junho de 2013 com o objetivo de 
alcançar maior disponibilização de estatísticas de gestão pela CNseg. Dele participam a Presidência 
e a Diretoria da CNseg, a Diretoria Executiva das Federações associadas, a Superintendência 
Executiva de Comunicação e Imprensa, a Diretoria da Escola Nacional de Seguros e consultores 
externos. 
 
O Comitê se reúne mensalmente para tratar de temas como: atualizações sobre o estado da 
política e da economia nacional e internacional; estatísticas do setor de seguros e outros setores 
da economia, contextualizando-as com movimentos sociais e macroeconômicos; e 
acompanhamento de iniciativas que serão descritas a seguir, tais como o Relatório Interativo, a 
Projeção da Arrecadação, o Caderno de Estatísticas, o Panorama do Mercado Segurador e o Portal das 
Estatísticas.  
 
 

Principais Iniciativas do CEM: 
 
Panorama: publicação trimestral com análises dos movimentos recentes mais relevantes do 
mercado segurador. Sua última edição foi divulgada em agosto, com dados até junho da Susep e 
do 1º trimestre da ANS. Em 2018, as estatísticas referentes ao número de beneficiários de planos 
de saúde, em conformidade com a prática da FenaSaúde, passaram a ter como fonte os dados 
mensais da Sala de Situação da ANS, em vez dos dados trimestrais obtidos no TABNET, também da 
ANS. Em novembro, entretanto, essa iniciativa foi descontinuada e substituída pela publicação 
Conjuntura CNseg, que será detalhada adiante. 
 
Projeção da Arrecadação do Mercado Segurador: trimestralmente, as Projeções de Arrecadação 
do Mercado Segurador são elaboradas pela SUESP e chanceladas no Comitê de Estudos do 
Mercado. O modelo de projeção foi aprimorado ao longo de 2018, incorporando melhorias que 
haviam sido planejadas no ano anterior, tais como a substituição do indicador “taxa de 
desocupação” pela série do nível de ocupação (que guarda maior correlação com as séries de 
arrecadação) e a modificação da hipótese para deflator do PIB, além do acompanhamento 
constante com análises comparativas entre os valores projetados e os dados realizados a cada 
divulgação mensal da Susep e trimestral da ANS. 
 
As projeções são divulgadas no Portal das Estatísticas e no Portal da CNseg e na Conjuntura 
CNseg, acompanhadas de uma análise descritiva dos cenários pessimista e otimista e da 
comparação da projeção atual com a anterior. 
 
Acompanhamento dos movimentos da economia nacional e internacional: com a consultoria 
de Luiz Roberto Cunha, economista e professor da PUC-Rio, foram acompanhados 
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detalhadamente os movimentos da economia nacional e internacional, relacionando-os aos 
acontecimentos políticos e sociais que movimentaram a conjuntura. Com essa nova visão, o CEM 
tem sido capaz de ampliar as discussões e embasar publicações, entrevistas, entre outras ações de 
interesse do mercado segurador. 
 
Acompanhamento do grau de ociosidade da economia: no contexto da lenta recuperação da 
economia brasileira ao longo de 2018, foram apresentadas estatísticas e resultados de análises que 
buscaram medir o grau de desaquecimento da economia brasileira. Além do acompanhamento 
contínuo de indicadores de atividade como Produção Industrial, Utilização da Capacidade 
Instalada, Vendas do Comércio Varejista, Serviços, Massa Real de Rendimentos e Confiança dos 
Empresários, foi apresentada análise sobre o conceito de Produto Potencial e Hiato do Produto, 
além de uma estimativa inspirada na metodologia de controle sintético.  
 
Análise da dinâmica recente de juros, inflação e câmbio: as taxas de juros, inflação e câmbio, 
três dos mais importantes indicadores da análise macroeconômica, foram analisados em diversas 
ocasiões por meio de estudos preparados especialmente para ser apresentados no CEM. Foram 
abordados temas como: a relação entre o câmbio real e a razão de preços de itens comercializáveis 
e não-comercializáveis; as diferenças entre as várias metodologias para cálculo dos juros reais e 
sua relação com outros agregados econômicos e com as expectativas de inflação; desagregações 
de índices de preços; comparação entre os movimentos do real e outras moedas em relação ao 
dólar; análise do diferencial de juros entre Selic e Fed Funds e sua influência na economia. 
 
Arrecadação histórica do mercado segurador 1995/2017: foram apresentados resultados e a 
metodologia de construção de séries históricas anuais de arrecadação para o setor segurador que 
se estendem de 1995 até 2017. Para que a construção das referidas séries históricas possuísse 
uniformidade metodológica, foram levadas em consideração a alteração de conceito do prêmio 
direto feita pela Susep em dezembro de 2013 e a criação da ANS em 2000. Os movimentos dos 
segmentos foram associados a acontecimentos socioeconômicos do período, como o Plano Real, a 
criação e início de comercialização de VGBL e PGBL e o descolamento entre o crescimento da 
renda das famílias e do PIB entre 2010 e 2012. 
 
Estatísticas de mercado de trabalho: ao longo do ano, foram apresentadas e analisadas diversas 
estatísticas sobre o mercado de trabalho no Brasil. Essas estatísticas foram particularmente 
importantes por duas razões principais: em primeiro lugar, porque a fraca recuperação do mercado 
de trabalho, apesar da retomada da economia, foi uma das marcas do cenário brasileiro em 2018; 
em segundo, porque a dinâmica do mercado de trabalho – especialmente o formal – está 
diretamente atrelada ao desempenho de diversos produtos do setor. Foi analisada a divergência 
entre os dados de emprego formal contidas no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) e na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). 
 
Dados sobre o mercado de trabalho no mercado segurador: os dados do Caged e da Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS) continuaram a ser utilizados para apresentar o estado do 
mercado de trabalho formal no setor segurador: sua dimensão, sua dinâmica, sua composição 
entre os diversos segmentos do setor, sua relação com a economia brasileira e também seu 
desempenho comparado ao de outros setores. 
 
Acompanhamento do IPCA x recuperação econômica: trata-se de uma análise comparativa 
entre a série do IPCA e a sua expectativa futura. O conteúdo foi levado na reunião do CEM do dia 
29/11 com o objetivo de explicar o motivo do descasamento entre ambas as séries, à luz da 
segregação do índice por categorias. 
 
As expectativas do Focus mostravam um decaimento para o fechamento de 2018. Analisando o 
IPCA acumulado em 12 meses, foi observado um crescimento a partir de junho/2018, o que não 
explica o decrescimento nas expectativas. Por outro lado, vendo os núcleos do IPCA, há um 
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registro de desaceleração. Segmentando por categoria, foi observada a influência dos preços 
monitorados, da energia elétrica e crescimento dos bens não duráveis. 
 
População idosa x mercado de trabalho: a partir do êxito da reunião entre representantes da 
Comissão de Inteligência de Mercado da CNseg e a Diretoria da CNseg, foi demandado o 
mapeamento da distribuição/penetração da população idosa no mercado de trabalho formal. 
 
Nesse sentido, foram entregues, na reunião do CEM do dia 01/11, dados da Relação Anual das 
Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) sobre o 
emprego dessa parcela populacional no mercado segurador e em outros setores. 
 
Na reunião de 29/11, dando continuidade ao tema, foi apresentado um estudo do Ipea divulgado 
na Carta de Conjuntura número 39, do 2º trimestre de 2018, sobre a dinâmica dos trabalhadores 
mais idosos no mercado de trabalho. O documento relatava que “o crescimento dos mais idosos 
na força de trabalho não ocorre porque tem aumentado o número destes trabalhadores que estão 
saindo da inatividade e retornando ao mercado de trabalho, e, sim, porque vem recuando a 
parcela de idosos que decidem sair da força de trabalho e ir para a inatividade, 
independentemente de estarem ocupados ou não.”. 
 
Qual foi o impacto da crise sobre pobreza e distribuição de renda?: na reunião de 27/09, foi 
apresentado o estudo divulgado pela FGV Social/CPS a partir de microdados da  Pnad,  PnadC 
Trimestral e  PnadC Anual/IBGE sobre os impactos da crise na pobreza e na distribuição de renda 
da população brasileira, com exposição da série histórica da proporção dos pobres, evidenciando 
que, com o Plano Real em 1994, a proporção de pobres se reduziu fortemente nos primeiro anos e, 
em sequência, menos intensamente até 2003. Além disso, foi observado que no período de 2003-
2014 o ritmo da queda foi acelerado por conta do crescimento da economia e de programas 
sociais, resultando numa queda de quase 20 p.p. no fim do período. No entanto, desde 2015 a 
proporção de pobres voltou a aumentar.  
 
Foram expostos, também, gráficos do Índice de Gini, que é utilizado para medir o grau de 
concentração de renda, com evidência de crescimento de 0,5815 para 0,5915 nos últimos períodos, 
e da taxa de crescimento da renda do trabalho, no período do segundo trimestre de 2015 ao 
segundo trimestre de 2018, com variação de -3,44% na média agregada. 
 
Na sequência da apresentação do estudo, foram expostos mais alguns gráficos comparando o 
cenário nacional com o de outros países.  
 
Distribuição de Renda nas Regiões do Brasil: a partir dos dados da Pnad Anual do IBGE, na 
reunião de 29/06, foi exposto o rendimento médio mensal de 50% dos trabalhadores com os 
menores rendimentos por região geográfica do Brasil, evidenciando níveis baixíssimos para certas 
regiões e algumas desigualdades ao longo do território nacional. 
 
A fim de contextualizar os valores encontrados com a realidade de parcela dos consumidores do 
setor segurador, foram incorporadas as conclusões de um estudo da BrasilCap, de 2016, a partir da 
amostra dos correntistas do Banco do Brasil, sobre o segmento de capitalização, a respeito da 
perspectiva das pessoas com os seus produtos. As conclusões do estudo são que os títulos de 
capitalização são vistos como um tipo de investimento por grande parte da população, mas essas 
pessoas têm um conceito distinto de investimento, mais ligado à constituição de reservas do que à 
rentabilidade. 
 
Análise de Concentração do Mercado Segurador, por produto: realizada análise acerca da 
concentração de mercado por produto do setor segurador, cujos resultados podem ser vistos na 
tabela abaixo: 
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Por empresa 

 
 

Introdução à Análise de Mercado: CAGR da arrecadação por produto e comparação da 
representatividade média: nas estatísticas gerais do projeto comparando o setor com outros 
mercados, foi apresentada a estatística “Compound Annual Growth Rate – (CAGR)”, conhecida no 
Brasil como taxa de crescimento composta de um determinado período. A taxa foi calculada para 
os produtos do mercado segurador separados por segmento, com uma análise dos pontos de 
crescimento, desaceleração, recuperação e queda. A taxa também foi comparada à 
representatividade média dos produtos, avaliando o ganho e a perda de participação. 
 
Receita nominal das vendas por segmentos da economia e serviços vs arrecadação nominal 
do mercado segurador: utilizando estatísticas setoriais divulgadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) nas pesquisas PMC (Pesquisa Mensal do Comércio), PMS (Pesquisa 
Mensal dos Serviços) e PIM-PF (Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física), foi apresentada 
análise que comparou a evolução da arrecadação do setor segurador, em termos reais, com a de 
outros setores da economia brasileira. 
 
Acompanhamento da população com as menores rendas, por região e comparação com o 
salário mínimo nacional e comparação internacional pelo Índice de Gini: a fim de expor o 
cenário nacional do que diz respeito à distribuição de renda no Brasil e aos impactos sociais, foram 
levadas informações referentes (i) à evolução do rendimento médio mensal real das pessoas de 15 
ou mais anos de idade em comparação ao Índice de Gini e salário mínimo nacional; (ii) ao nível de 
desigualdade do país a partir da Curva de Lorenz (instrumento gráfico e analítico que nos permite 
descrever e analisar a distribuição de renda em uma sociedade, além de permitir que ordenemos 
distribuições de renda sob um ponto de vista de bem-estar), além de uma comparação 
internacional a partir do Índice de Gini. 
 
Por fim, com o objetivo de contextualizar com o cenário do setor segurador, foi apresentado um 
estudo da renda e da arrecadação por trabalhador com alguns grupos e produtos selecionados de 
ramos elementares, cobertura de pessoas e capitalização. 
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Análise de Mercado: em julho de 2018, esse item foi incorporado às pautas mensais do CEM 
devido à importância em se compreender a dinâmica do setor segurador no que diz respeito aos 
produtos ofertados e ao posicionamento das empresas. Para tanto,  em linha com o  calendário da 
iniciativa “Glossário do Setor Segurador”, a cada reunião, um produto ofertado pelo setor é 
selecionado e as seguintes análises são feitas: (i) reconhecimento do produto – coberturas e 
público alvo; (ii) desempenho do produto – resultado do último ano, expectativa de crescimento 
para o ano corrente e o próximo, evolução histórica e fatores econômicos e regulatórios que 
influenciam seu comportamento; (iii) estrutura de mercado – quantidade de players, concentração 
do mercado, ranking por empresa e destaques de crescimento. 
 
Em 2018, os seguintes produtos foram contemplados: (i) Transportes; (ii) Responsabilidade Civil, 
(iii) Saúde Suplementar e (iv) Automóvel. 
 
Volatilidade da taxa de câmbio x intervenções Banco Central do Brasil: mostrou-se que, em 
momentos de forte volatilidade e depreciação, é importante analisar o comportamento tanto da 
taxa de câmbio nominal como da taxa de câmbio real. O cálculo da taxa real de câmbio – aquela 
que leva em consideração a inflação interna e externa – mostrou que a cotação máxima atingida 
pela relação real/dólar está muito distante do pico atingido às vésperas da eleição de 2002, 
quando o real atingiu, em valores de hoje, a cotação de R$ 7,00/US$. Foi ainda exibido gráfico que 
apresentou que, apesar da manutenção da taxa básica de juros (Selic) no patamar de 6,5%, os juros 
futuros de mercado – os que são realmente importantes para as decisões de investimento na 
economia – passaram a subir com a turbulência associada à incerteza eleitoral e ao cenário global 
mais adverso para os países emergentes, como o Brasil. 
 
Comparação entre as movimentações do PIB antes e depois das crises nacionais:  apresentada 
comparação entre as movimentações do PIB antes e depois das crises nacionais de 1983, 1992, 
1999, 2009 e 2016. A conclusão foi a de que a atual crise apresenta recuperação muito mais lenta 
do que as anteriores. 
 
Greve dos caminhoneiros: um dos eventos mais importantes do ano de 2018, a paralisação dos 
caminhoneiros, entre o fim de maio e o início de junho, foi objeto de análise em diversas ocasiões 
nas reuniões do CEM, com seus impactos sobre a inflação, o nível de atividade da economia e a 
confiança de empresários e consumidores.  
 
Projeção de população do IBGE (revisão de 2018): na ocasião da divulgação da revisão da 
projeção de população do IBGE de 2018 (a anterior era de 2013), foram apresentados gráficos com 
estimativas atualizadas para diversos indicadores demográficos importantes, como Índice de 
Envelhecimento Populacional e a Razão de Suporte Potencial. 
 
Portal das estatísticas: compreende os subitens Plano de Divulgação e Enquetes e Principais 
Resultados, conforme abaixo.  
 

• Plano de Divulgação: as propostas entregues com vistas à ampliação da divulgação 
externa e interna do Portal das Estatísticas permanecem em análise, com destaque para a 
inclusão de notas de rodapé nas estatísticas publicadas pela Confederação, melhoria do 
ambiente no site da CNseg e maior proximidade com jornalistas parceiros e empresas 
associadas. Vale destacar que a iniciativa de envio de e-mail marketing para as empresas 
associadas foi eficaz ao longo do ano, com aumento significativo no número de usuários 
cadastrados.  

 
• Enquetes e Principais Resultados: ao longo do ano, foram disponibilizadas quatro 

enquetes, dentre as quais três já foram encerradas, e seus resultados, apresentados em 
reunião ordinária do CEM, conforme listado a seguir: 
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Enquete 1 – “Avalie a afirmação: Os princípios e conceitos básicos do mercado 
segurador, como o mutualismo, são bem difundidos na sociedade” 
Os dados mostram que o mercado segurador acredita, com 58,1% das respostas 
discordando da supracitada afirmação, que os conceitos não são bem difundidos na 
sociedade.  

 
Enquete 2 – “Escolha a opção que melhor representa como a iniciativa 
“Projeções de Arrecadação do Mercado Segurador” da CNseg é utilizada por 
sua empresa” 
A enquete obteve 40 respondentes, e os resultados foram os seguintes: 19 
afirmaram ter a sua própria projeção e considerar também as projeções da CNseg 
nas análises; 3 disseram ter a sua própria projeção e não considerar as projeções da 
CNseg nas análises; 08 declararam que não têm a própria projeção e utilizam as 
projeções da CNseg; 2 afirmaram que não têm a própria projeção e que não utilizam as 
projeções da CNseg; e 8 preferiram não responder. 

 
Pela amostra, conclui-se que 67,5% dos respondentes afirmam considerar as projeções 
realizadas pela CNseg em suas análises de alguma maneira, mostrando que a iniciativa 
está sendo utilizada.  

 
Enquete 3 – “A possibilidade de redução na periodicidade de envio do FIP-
Susep, conforme proposta de simplificação regulatória, prejudicaria o 
acompanhamento da evolução do setor segurador pela sua empresa?” 
Com 50 respondentes, os resultados foram os seguintes: 38,8% selecionaram a 
opção “prejudicaria muito, pois a minha empresa elabora relatórios de 
acompanhamento do setor mensalmente”; 12,2% escolheram a opção “prejudicaria 
parcialmente, pois teríamos uma defasagem maior nas análises do setor, porém sem 
perda de informação”; 20,4% marcaram “não prejudicaria, pois a minha empresa não 
elabora relatório de acompanhamento do setor mensalmente”; e 28,1% afirmaram 
não saber ou não quiseram responder. 

 
 

Fase 2 de melhorias no portal: em setembro de 2018, foram levantadas algumas propostas para 
aperfeiçoamento do Portal, com cronograma de implementação até 2019. São elas: 
 

• Adaptação do espaço “Panorama” para inclusão da iniciativa “Conjuntura CNseg” com 
divulgação em módulos, para que o usuário possa acessar de forma mais eficiente o 
conteúdo de interesse; 

• Criação de novo espaço para divulgação semanal da iniciativa “Expectativas 
Macroeconômicas”; 

• Criação de novo espaço para divulgação dos estudos produzidos pela SUESP; 

• Adaptação do espaço das “Projeções de Arrecadação” para divulgação do conteúdo em 
arquivo de melhor qualidade; 

• Adaptação do espaço do “Caderno de Estatísticas” para divulgação do conteúdo em 
módulos, a fim de facilitar a navegação para o usuário; 

• Aperfeiçoamento dos conteúdos dos e-mails disparados automaticamente para as 
associadas; e 

• Criação de botão na tela de entrada do portal (login e senha) para solicitação de acesso. 
 
 
 
 
 



(qual?	

	 127	

13.3.2. Glossário de Produtos do Mercado Segurador 
 
Com o objetivo de prover mais informação ao público em geral, o projeto para elaboração de um 
glossário dos produtos do mercado segurador foi iniciado em junho de 2018 e está sendo 
desenvolvido sob o amparo do Escritório de Projetos da CNseg. 
 
O projeto foi estruturado a partir de alguns princípios: (i) garantir o aproveitamento eficiente das 
experiências e conhecimentos das diversas áreas da CNseg, a partir do trabalho integrado com 
outras Superintendências; (ii) evitar retrabalho, de forma que conteúdos prontos sejam 
considerados; e (iii) garantir o alinhamento com as empresas associadas a partir do envio do 
conteúdo para aprovação das Comissões Temáticas das Federações. 
 
Dessa forma, o projeto prevê (i) o detalhamento minucioso dos produtos, à luz do mapeamento 
das principais reclamações dos consumidores feito pela SUPAM, (ii) a revisão ortográfica pela área 
de Comunicação e (iii) o envolvimento das quatro Federações para aprovação do conteúdo. 
 
 

13.3.3. Comissão de Inteligência de Mercado (CIM) 
 

Presidente: Alex Conrado Korner (Santander Capitalização S/A) 
 

Composição: 28 (efetivos) - Reuniões: 11 
 
 

Em seu segundo ano de atuação, a CIM progrediu na forma de trabalhar e de expor o seu 
conteúdo às empresas associadas. Como resultado do êxito do primeiro ano e do avanço nas 
atividades, foi possível garantir a participação de alguns membros efetivos em eventos externos e 
internos à CNseg, além da publicação de conteúdos para a Rádio CNseg e para a Revista de Seguros. 
 
Foram incorporadas às pautas das reuniões ordinárias apresentações das próprias empresas com 
assento na Comissão em rodadas de duas ou três por encontro, de sorte que temas de interesse 
pudessem ser discutidos e apresentações institucionais pudessem ser compartilhadas com o 
grupo, além de análises macroeconômicas pelo economista Pedro Simões. Além disso, ao longo 
do ano, sete especialistas externos fizeram apresentações à Comissão. Foram elas: (i) Inteligência 
Artificial e o Futuro do Trabalho, por Flavio Abdenur, doutor em Matemática pelo IMPA e 
economista pela PUC-Rio; (ii) Blockchain, pelos professores da PUC-Rio Gustavo Carvalho, Rafael 
Nasser e Hélio Lopes; (iii) Darwin Startups e Mobissel, pelos representantes Anderson Wustro 
Mocellin e Danilo Meth, respectivamente; (iv) Metodologia Ágil, por representantes da consultoria 
MJV Tecnologia & Inovação; (v) Ciência de Dados: Oportunidades no Mercado Segurador, pelos 
professores da PUC-Rio Gustavo Robichez, Hélio Lopes e Rafael Nasser; (vi) Internet das Coisas, 
pelo professor da PUC-Rio Gustavo Robichez; e (vii) População Sênior e Economia Prateada, por 
Layla Vallias, cofundadora da consultoria Hype60+. 
 
Em 2018, a CIM priorizou três temas que foram distribuídos entre Grupos de Trabalho: (i) Ranking 
de Mercado; (ii) Nível Digital do Setor Segurador; e (iii) População Sênior. 
 
GT Ranking de Mercado: sob a liderança do Presidente da Comissão, Alex Körner, do Santander 
Capitalização S/A, o GT mapeou os principais modelos de rankings internacionais e aplicou 
questionário nas empresas que compõem a CIM para avaliação das variáveis mais utilizadas pelas 
empresas associadas quando da elaboração de seus rankings. Na sequência, à luz das vantagens e 
desvantagens no uso de cada variável, o GT definirá a métrica e a segregação dos produtos e dos 
tipos de empresas que serão utilizados para divulgação às empresas associadas. 
 
GT Nível Digital do Setor Segurador: liderado por Fábio Portugal, da Prudential do Brasil 
Seguros de Vida S/A, o GT entregou os resultados da pesquisa realizada com as empresas 



(qual?	

	 128	

associadas com o objetivo de mapear a percepção do setor segurador do que é ser digital e as 
suas principais iniciativas. Os resultados estão sendo acrescidos ao documento inicial que aborda o 
que é ser digital e quais são os pilares da transformação digital para divulgação às empresas 
associadas. Esse será o primeiro estudo com a visão do setor sobre ele mesmo no âmbito da 
transformação digital.  
 
GT População Sênior: liderado por João Paulo de Jesus Merlin, da Tokio Marine Seguradora S/A,  
o Grupo apresentou todo o mapeamento do perfil da população sênior de nosso país. Foram 
contemplas análises referentes a idade mínima, revolução familiar, renda, saúde, ocupação, hábitos 
de lazer, consumo e uso de tecnologias. O GT também aplicou questionário com o objetivo de 
capturar as principais demandas dessa população, com segregação por faixa etária (60 a 69 anos, 
70 a 79 anos e 80 anos ou mais). Com 236 respostas, foi possível a identificação de demandas 
recorrentes em todas as faixas etárias, além de algumas proposições. Para fechamento do 
conteúdo a ser divulgado às empresas associadas, a CNseg caminha para firmar uma parceria com 
a Hype60+, empresa especializada nessa parcela populacional, a fim de enriquecer as análises. 
 
 

13.3.4. Iniciativas Periódicas  
 
13.3.4.1. PLANILHA ASIMP 
 

A planilha encomendada pela Assessoria de Imprensa da CNseg, atual Superintendência de 
Comunicação e Imprensa, contém diversas informações do mercado Susep e ANS, entre elas: 
prêmios diretos, sinistros ocorridos (ou variáveis similares para segmentos diferentes de seguro) e 
provisões em diversas aberturas – anuais, semestrais, trimestrais, mensais, acumuladas no ano –, 
bem como ramos de destaques de maiores e piores desempenhos. 
 
Esse compilado é enviado sempre que há disponibilização de dados significativos1 da Susep ou da 
ANS à Presidência, Comunicação e Diretoria Executiva Técnica da CNseg para acompanhamento 
dos principais números do mercado. Em 2018, a nova fórmula de deflação pelo IPCA pela média  
(e não mais pela “ponta”), em estudo desde meados de 2017, foi totalmente implementada na 
planilha para obtenção das variações reais da arrecadação e do sinistro ocorrido.	
 
 

13.3.4.2. QUADRO SINTÉTICO	
 

O Quadro Sintético é enviado também quando há disponibilização de dados significativos da 
Susep ou ANS, apresentando um resumo dos movimentos e dados contidos na planilha ASIMP, 
com comparações do mês, trimestre, semestre e ano (fechado ou acumulado) de determinado ano 
com o mesmo período do ano anterior, de forma a evitar influências sazonais nas análises. Em 
2018, essa iniciativa foi automatizada a partir de uma base própria, o que facilitou sua atualização 
e validação a partir de comparação com outras iniciativas. 
 
 

13.3.4.3. GRÁFICOS EM CASCATA 
 

Os Gráficos em Cascata têm a mesma periodicidade que a planilha ASIMP e o Quadro Sintético, 
porém contêm informações incrementais, tanto em valores absolutos quanto de variação, de cada 
agrupamento – segmento ou grupo de ramos. Em 2018, foram acrescidos gráficos com aberturas 
dos Planos de Risco em Cobertura de Pessoas. 
 
 

 

																																																								
1
    São considerados “dados significativos” as liberações de dados novos para mês ( Susep) ou trimestre (ANS) ou a liberação de dados 

para meses ou trimestres passados em que haja mudanças que impactam as análises sobre a dinâmica do setor (recargas).	
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13.3.4.4. CARTA DO SEGURO  
 

A Carta do Seguro é uma breve análise disponibilizada ao público, composta por um Editorial 
assinado pelo presidente da CNseg e por uma análise de desempenho do setor assinada pelo 
economista Lauro Faria (ENS). Sua primeira publicação foi no final de 2016, com periodicidade 
mensal. A SUESP é quem fornece os dados para as análises. 
 
Os dados enviados são de três tipos: dados abertos por UF e região, gráficos resumidos para 
publicação no documento final e dados de movimento e balanço para as análises do economista. 
 
A última edição da Carta foi em Novembro de 2018; no mesmo mês, a referida publicação foi 
incorporada como parte mensal da Conjuntura CNseg. 
 
 

13.3.4.5. PLANILHA DA SUPAM 
 

Para auxiliar na contagem de participação de empresas nas pesquisas feitas pelas Comissões sob 
responsabilidade da Superintendência de Acompanhamento de Conduta de Mercado (SUPAM), a 
SUESP elaborou uma planilha automática, com atualização semestral, na qual é possível selecionar 
as empresas participantes e obter o resultado em marketshare de arrecadação. 
 
 

13.3.4.6. PLANILHA DE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS | ACOMPANHAMENTO  
DAS EXPECTATIVAS ECONÔMICAS 
 

Atendendo à demanda da Presidência da CNseg, todas as segundas-feiras é enviada planilha com 
as estimativas de algumas variáveis macroeconômicas constantes no Boletim Focus, do Banco 
Central. Em 2018, passou-se a utilizar a mediana das projeções, em vez da média (uma métrica 
menos suscetível a erros de envio). 
 
Em adição aos dados enviados semanalmente à Presidência, quando há disponibilização de dados 
de mês novo da Susep, incluem-se nessa planilha algumas variáveis macroeconômicas e setoriais 
com a variação de seus valores históricos para comparação. Sua versão semanal foi substituída, em 
junho de 2018, pela nova iniciativa Acompanhamento das Expectativas Econômicas. 
 
O Acompanhamento das Expectativas Econômicas mantém a característica de apresentar as 
projeções de mercado para algumas variáveis macroeconômicas constantes no Boletim Focus, do 
Banco Central, porém as análises passaram a ser mais robustas, acompanhando o calendário de 
divulgações dos mais importantes indicadores macroeconômicos brasileiros e alguns 
internacionais.  Antes de divulgação restrita à Presidência e a alguns membros da Diretoria, passou 
a ser enviada, como Carta da Presidência, aos presidentes das Associadas, membros do Conselho 
Diretor da CNseg, da Comissão de Investimentos da CNseg e diretores executivos e gerentes das 
Federações associadas. 
 
 

13.3.4.7. PROJETO COMPARAÇÃO DO SETOR SEGURADOR COM OUTROS MERCADOS 
 

Com o intuito de corroborar em análises e estatísticas a relevância do setor segurador para a 
economia e a sociedade de nosso país, em 2017, o referido projeto foi iniciado, e dois relatórios 
foram elaborados: (i) O Mercado Segurador Brasileiro e a Economia Nacional; e (ii) O Mercado 
Segurador Brasileiro e a Poupança Nacional - Compromisso Assumido no Desafio Nacional.	
	
A partir do êxito do conteúdo elaborado no ano anterior, em 2018 o calendário foi adaptado de 
forma a incluir a coordenação da elaboração do documento Propostas do Setor Segurador 
Brasileiro aos Presidenciáveis. Diversas áreas da CNseg e das Federações associadas participaram do 
projeto, que teve o objetivo de apresentar as propostas de nosso setor aos candidatos. 
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13.3.4.8. CONJUNTURA CNSEG 
 

A Conjuntura CNseg é uma nova iniciativa, que consolidou e aprimorou o conteúdo do Panorama 
do Mercado Segurador (periodicidade trimestral) e da Carta do Seguro (periodicidade mensal). 
Trata-se de uma análise mensal do estado dos segmentos de seguros de Danos e 
Responsabilidades, Coberturas de Pessoas, Saúde Suplementar e Capitalização, com o objetivo de 
examinar aspectos econômicos, políticos e sociais que podem exercer influência sobre o mercado 
segurador brasileiro. Em meses de referência de fechamento de trimestre, essa publicação é mais 
robusta e reúne também os Destaques dos Segmentos, a atualização das Projeções de 
Arrecadação, os Boxes Informativos Estatístico, Jurídico e Regulatório e o acompanhamento da 
Produção Acadêmica em Seguros. 
 
 

13.3.5. III Encontro de Inteligência de Mercado 
 
Em sua terceira edição, o evento promovido pela SUESP ganhou mais espaço e visibilidade a partir 
da incorporação de sua agenda como uma trilha do Insurance Service Meeting, da CNseg.  
O III Encontro de Inteligência de Mercado ocorreu nos dias 7 e 8 de novembro, em São Paulo, e 
contou com uma agenda que propiciou ao público uma visão de tendências econômicas, 
tecnológicas e regulatórias para os próximos anos.	
 

O conteúdo do evento foi definido a partir de estudos elaborados pela SUESP e conteúdos que 
permearam as discussões da Comissão de Inteligência de Mercado. No primeiro dia, o público 
pôde assistir a três apresentações: (i) Análise de Impacto Regulatório; (ii) Inteligência Artificial e o 
Futuro do Trabalho; e (iii) As Novas Gerações e o Seguro. A agenda do segundo dia foi preenchida 
com mais duas palestras: (i) O Desafio da Retomada do Crescimento da Economia e o Mercado 
Segurador e (ii) Ciência de Dados: Oportunidades no Mercado Segurador.	
 
 

13.3.6. Análise do perfil dos consumidores de Previdência Privada da Pnad 
 
Similar ao trabalho realizado pela SUESP há alguns anos para entender o perfil dos indivíduos que 
adquirem planos de saúde coparticipados, esse estudo foi proposto ao se descobrir que, por 
alguns anos, a Pnad englobou uma pergunta sobre se os indivíduos contribuíam para alguma 
previdência privada.	
 

Para se entender o perfil desses indivíduos, o estudo foi feito com base em regressão logística, 
pela qual é possível identificar qual a chance de um indivíduo com determinadas características 
contribuir para um plano comparando-o a outro com características distintas. Ao longo de 2018, 
foi feita análise inicial da Pnad dos anos de 2011 e 2015, selecionadas e agrupadas as variáveis de 
interesse e realizados testes de modelagem no software SAS Entreprise Guide. A conclusão está 
prevista para 2019.	
 
 

13.3.7. Outras Atividades Relevantes  
 
Pesquisa sobre a Imagem do Seguro: coordenada pela Superintendência Executiva de 
Comunicação e Imprensa (SUECI), a Pesquisa sobre a Imagem do Seguro teve como público-alvo a 
população não consumidora de produtos do setor de seguros, com o objetivo de entender os 
pontos críticos que levaram essa parte da população a não contratar seguro. Também foi avaliado 
se o entrevistado já teve algum produto e quais os motivos de ter optado por não manter tal 
cobertura. 
 
A SUESP foi convidada a contribuir tecnicamente na criação do briefing e da RFP utilizados para 
selecionar a empresa externa que aplicaria e analisaria o resultado para a referida pesquisa. 
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Pesquisa de Clientes Externos: monitorar os pontos de contato com os clientes da CNseg, 
analisar a percepção quanto aos serviços disponibilizados e produtos ofertados e acompanhar a 
aderência dos mesmos em relação às expectativas do seu público-alvo. A análise do resultado da 
pesquisa será instrumento relevante para o aperfeiçoamento da relação da CNseg com seu público 
externo.  Ciente da importância dessa iniciativa, a CNseg decidiu contar com a colaboração de uma 
empresa especializada para formulação de uma pesquisa entre os seus clientes externos, com o objetivo 
de analisar e acompanhar a satisfação deles em relação às diversas áreas de atuação da Confederação. 
 
Para tanto, a SUESP deu apoio operacional e técnico à Diretoria Técnica na criação do briefing e da 
RFP utilizados para selecionar a empresa externa que aplicaria e analisaria o resultado para a 
referida pesquisa. Atualmente, a Superintendência está recepcionando as características dos 
clientes de cada área de atuação da CNseg. A previsão é que a pesquisa seja aplicada em 2019. 
 
Elaboração de Insumos para Apresentações da Diretoria e da Presidência da CNseg: a SUESP 
é responsável pela geração, sob demanda, de estatísticas, análises e estudos para apresentações 
da Diretoria Técnica e da Presidência da CNseg em diversos fóruns, nacionais e internacionais. A 
demanda é geralmente feita pela Diretoria Técnica por meio de e-mail ou de reunião de briefing, 
com prazos previamente acordados. 
 
Impacto das fraudes do seguro de Automóvel no prêmio: com o objetivo de mensurar o 
impacto das fraudes do seguro de Automóvel no valor do prêmio com dados recebidos pelo 
Sistema de Quantificação de Fraude (SQF) da CNseg, a SUESP foi convidada pela Gerência de 
Prevenção e Combate à Fraude (Superintendência Executiva de Negócios) a realizar esse estudo. O 
cálculo desse impacto foi feito com a criação de premissas e uma análise de consistência da base, 
descritos com detalhe no primeiro relatório, entregue em outubro. 
 
O estudo prevê um segundo relatório, como desdobramento do primeiro, com ajustes e ampliação 
de algumas análises apontadas pelo demandante do estudo quando de sua apresentação/entrega. 
Conforme já acordado com o demandante, tal desdobramento será implementado no 1º trimestre 
de 2019. 
 
 

13.3.8. Participações em eventos e contribuições para a Rádio CNseg 
 
Colaboradores da SUESP realizaram cinco palestras e contribuíram com três entrevistas à Rádio 
CNseg e vídeos promocionais, além de participarem de eventos de interesse do mercado 
segurador e reuniões na Susep e em Comissões Temáticas da CNseg. 
 
 

TIPO ASSUNTO 
Palestra Apresentação das iniciativas da SUESP para CNseg 
Palestra Apresentação sobre o evento Insurtech Brasil para CNseg 
Palestra Apresentação do Projeto Novas Gerações Tecnológicas na CCM da CNseg 

Palestra 
Apresentação do Projeto Novas Gerações Tecnológicas para 
Superintendência Executiva de Comunicação e Imprensa da CNseg 

Palestra III Encontro de Inteligência de Mercado 
Rádio CNseg Entrevista sobre As Novas Gerações Tecnológicas 
Rádio CNseg Entrevista sobre Análise de Impacto Regulatório 
Vídeos promocionais Vídeo de apresentação do Comitê de Estudos de Mercado 
Participação em Eventos 2º Workshop Análise de Impacto Regulatório  
Participação em Eventos 23° Encontro de Líderes do Mercado Segurador 
Participação em Eventos 7º Encontro de Resseguro 
Participação em Eventos IX Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada 
Participação em Eventos 3º Workshop Análise de Impacto Regulatório 
Participação em Eventos 12º Seminário de Controles Internos 
Participação em Eventos Insurtech Brasil 
Participação em Eventos GIRO Conference 2018 
Participação em Eventos 8º Insurance Service Meeting	
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GIRO Conference 2018: é um evento anual organizado pelo Institute and Faculty of Actuaries 
(IFoA) da Grã-Bretanha, direcionado ao segmento de Seguros Gerais, abrangendo pontos 
regulatórios, estudos acadêmicos, contextualizações mundiais, práticas atuariais britânicas e, com 
crescente interesse, as inovações tecnológicas. Em 2018, o evento ocorreu em Birmingham, na 
Inglaterra, entre os dias 23 e 26 de outubro, e reuniu mais de 900 participantes. O início do evento, 
dia 23, foi marcado pela abertura da área de convivência, dando oportunidade de interação com 
os patrocinadores e outros participantes, acompanhada de um jantar. Os dias 24 e 25 foram 
preenchidos com sessões plenárias e diversos workshops simultâneos, ambos encerrados com 
jantares e oportunidades para networking. O dia 26 manteve a mesma dinâmica na parte da 
manhã, tendo como encerramento um almoço informal e, excepcionalmente em 2018, por 
problemas de agenda, não foi anunciado o local da próxima edição do evento. Relatório completo 
sobre os assuntos tratados encontra-se no Anexo 18.8. 
  
Colaboradores da SUESP no decorrer de 2018 participaram das seguintes reuniões: 
 

Comissão de Inovação (Susep); 
 

GT Monitoramento Eletrônico (Susep); 
 

Comissões da CNseg:  
 

• Comissão de Digitalização (CDIG); 
• Comissão de Assuntos Jurídicos (CAJ) – GT de Novas Gerações da CIM; 
• Comissão de Relações de Consumo (CRC); 
• Comissão Atuarial (CAT); e 
• Comissão de Processos e Tecnologia da Informação (CPTI). 

 
 

*** 
 

14. 
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE 
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA (SUECI) 
 
SUPERINTENDENTE: VERA LUCIA FERREIRA SOARES 
 
 
A Superintendência Executiva de Comunicação e Imprensa tem como objetivo garantir os serviços 
relativos à comunicação corporativa (público interno e externo) voltados para a divulgação 
institucional e preservação da imagem e credibilidade do seguro e da CNseg. 
 
A reestruturação da área de Comunicação na CNseg proporcionou, desde o início de 2018, 
grandes desafios. Não apenas a fusão das antigas instâncias relacionadas à Comunicação Interna 
(COMIN) e à Comunicação Externa (COMEX), mas o recente caráter executivo destinado à 
Superintendência demonstra o papel central das ações da Comunicação na Confederação.  
Os resultados aqui apresentados mostram a consideração dos profissionais da SUECI às demandas 
que foram confiadas a essa Superintendência. 
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Durante o ano, foram alimentados os 16 produtos nos quais a Confederação possui atuação e, com 
isso, foi fortalecida a imagem e a identidade do seguro como uma instituição sólida, necessária e 
solidária às demandas da sociedade. Ações como o Diagnóstico de Comunicação Interna e 
Endomarketing, bem como a expansão da Rádio CNseg, fortaleceram o Programa de Educação em 
Seguros e materializam a visão estratégica que procuramos tomar. 
 
As relações com a mídia, com os fornecedores e com as Federações associadas se deram pelo 
combate à desinformação, ao estimular a melhor exploração de pautas relacionadas ao mercado 
segurador. De maneira criteriosa e consistente, a CNseg marcou posicionamento em veículos 
como O Globo e Folha de S. Paulo que, conjugados a uma fortalecida estratégia digital, alcançaram 
nossos públicos-alvo por todo o País. 
 
Os relatos e conclusões aqui apresentados foram frutos de trabalho contínuo, a partir de uma 
visão integrada da Comunicação, na qual os esforços da equipe foram destinados a demandas 
apontadas como principais. A chegada da nova superintendente-executiva e das novas 
coordenadoras, bem como a efetivação de dois estagiários, foram importantes medidas tomadas 
pela Confederação que contribuíram para maior efetividade dos resultados. 
 
 

14.1. A Superintendência 
 
As ações de comunicação, visando a ampliar, melhorar e solidificar a imagem e o relacionamento 
do mercado segurador com seus steakholders, foram desenvolvidas em alinhamento às diretrizes 
constantes da agenda estratégica da CNseg para o triênio 2016/2019, definidas no documento 
intitulado Carta de Ipanema, que foram as seguintes: 
 

• Promover as posições do setor embasadas em sólido conhecimento, expertise e debate 
técnico;  

• Desenvolver novos canais de comunicação, reformular e dar mais visibilidade aos 
existentes, aproximando-se ainda mais da sociedade; 

• Disseminar o Programa de Educação em Seguros, através das iniciativas estabelecidas; 
• Estimular o desenvolvimento do mercado segurador e ações visando ao aumento do 

acesso da população a seguros e à promoção dos interesses dos consumidores;  
• Divulgar e aprimorar a imagem do setor, alinhando-o aos objetivos estratégicos; 
• Coordenar ações, prestar assessorias e consultorias de interesse comum e promover boas 

práticas e entendimento entre Federações e as empresas; e 
• Prestar serviços técnicos de interesse comum às empresas associadas e entidades afins. 

 
É da responsabilidade da SUECI produzir conteúdo para os seguintes canais: 
 

• Rádio: Rádio CNseg e inserções em rádio: JBFM, BandNews, Alpha; 
• Publicações: Revista de Seguros, Livretos, CNseg em ação, Carta do Seguro, folders, 

Conjuntura CNseg, entre outros;  
• TV e Audiovisual: TV Elevador e TV Hall - Estúdio CNseg; e 
• Web: Fale Conosco; Plataformas Sociais: Facebook, LinkedIn e YouTube; Portal CNseg e 

intranet (para clientes internos) 
 
Entre as diretrizes já apontadas anteriormente, a responsabilidade de disseminar o Programa de 
Educação em Seguros da CNseg se destaca pela sua presença em diversas ações. Com o intuito de 
atingir a meta do Programa de Educação em Seguros de diminuir o número de reclamações dos 
consumidores de seguros entre 15 a 20% - em relação à quantidade total de apólices – até 2020, 
são desenvolvidas ações com caráter transformador. No que compete à SUECI, iniciativas como a 
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manutenção da Rádio CNseg e convênios com rádios comerciais, bem como divulgação e auxílio 
na produção dos livretos atendem a esse propósito.   
 
A equipe da SUECI é composta atualmente por 18 colaboradores. Entre eles, estão: cinco gestoras, 
uma secretária, quatro analistas seniores, cinco analistas plenos e/ou de mesma categoria 
profissional, dois assistentes e um estagiário de Comunicação. A composição vigente da equipe 
em dezembro de 2018 era a seguinte: 
 

 
 
Focados em manter a alta produtividade da equipe alocada na SUECI, participamos de ações que 
visam à formação continuada em conjunto. 
 
Merece destaque a participação de cinco colaboradores de nossa equipe no Curso de Atualização 
em Língua Portuguesa, oferecido pelo RH. Com aulas todas as quintas-feiras, das 10h às 12h, essa 
edição do curso começou no fim de novembro e sua previsão de término é em julho de 2019. 
 
Já estão previstas capacitações em formato de ensino à distância ligado a mídias sociais para 
alguns colaboradores da SUECI. 
 
 

14.2. Principais projetos da área em 2018 
 
Em meio às operações cotidianas da SUECI, a equipe assinou nove projetos de grande impacto 
durante o ano de 2018. Foram eles: 
 
Produção e distribuição das Propostas do Setor Segurador Brasileiro aos Presidenciáveis 
2018: demandados pela Superintendência de Estudos e Projetos (SUESP), foi realizado inicialmente 
o acompanhamento do projeto no momento em que as propostas eram desenhadas pela CNseg e 
Federações associadas. Assim que houve a primeira versão de um documento global, a SUECI 
realizou revisão editorial, gramatical e ortográfica, bem como acompanhou a produção gráfica.  
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Foi finalizado, então, um documento de 58 páginas, organizado em cinco capítulos, com um 
sumário executivo. Eles foram incrementados com uma pasta personalizada para o projeto. 
 
Representantes da SUECI estiveram presentes na entrega do documento a dois presidenciáveis – o 
então candidato pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Geraldo Alckmin, e o 
presidente eleito e candidato pelo Partido Social Liberal (PSL) Jair Bolsonaro. Com o intuito de 
divulgar as Propostas, foi organizada uma coletiva de imprensa na sede da CNseg, que contou 
com jornalistas da grande imprensa e do trade de seguros. 
 
Além disso, a SUECI preparou cinco edições especiais do programa “Sintonizado no Seguro”, nas 
rádios BandNews e Alpha, com conversas entre a jornalista Mara Luquet e o presidente Marcio 
Coriolano. Também foram divulgados conteúdos exclusivos na intranet, no portal, no Facebook e 
no LinkedIn da CNseg. Uma reportagem especial sobre o evento foi publicada na Revista de 
Seguros nº 906.  
 
Diagnóstico de Comunicação Interna e Endomarketing: sob responsabilidade da SUECI, a 
empresa Comfoco, escolhida através de uma RFP, produziu o Diagnóstico de Comunicação Interna 
e Endomarketing da CNseg. A pesquisa foi iniciada em agosto, e seu fechamento ocorreu em 
dezembro do mesmo ano. A iniciativa foi tomada para que a comunicação entre os diferentes 
setores da empresa, bem como os processos envolvendo comunicação interna e endomarketing, 
seja realizada de forma mais assertiva. 
 
O Plano de Comunicação produzido pela Comfoco se materializou em um documento com ações a 
serem realizadas em todas as instâncias da Confederação. 
 
Coube à equipe da SUECI anunciar e incentivar as ações da campanha de divulgação do 
Diagnóstico, que baseou as propostas em um plano de ação posteriormente produzido, 
supervisionar ações dos terceirizados e coordenar ações necessárias para o andamento da 
campanha. 
 
A realização do Diagnóstico de Comunicação envolveu os profissionais de toda a empresa, em 
especial a equipe de RH. As ações a serem efetivadas serão decididas pelo Conselho Diretor da 
CNseg e, posteriormente, divulgadas e executadas pela SUECI. 
 
Consolidação da presença digital da CNseg: além de intensificar a qualidade do conteúdo 
produzido para o portal da CNseg e para a intranet, a SUECI investiu em propostas de material 
voltadas aos públicos-alvo presentes nas plataformas sociais em que a CNseg atua – Facebook, 
YouTube e LinkedIn. Nelas, é transmitida a importância dos quatro segmentos do mercado segurador. 
 
A CNseg alcançou os 10 mil seguidores no LinkedIn em 9 de dezembro de 2018, marcados por um 
crescimento médio mensal de 32%. Essa rede social, em específico, demanda menor investimento 
– cerca de 1/3 do que é gasto para outras – e atinge de forma mais precisa os adultos com vida 
profissional ativa. 
 
Também foram atingidos bons indicadores no Facebook, com mais de 100 mil curtidas, e no 
YouTube, com o “Canal Seguro” – que, no total, guardam mais de 4 milhões de visualizações e 
mais de 1.000 inscritos, com 70 vídeos. Somente no Facebook e no LinkedIn, mais de 1,5 milhão de 
usuários são atingidos por mês. 
 
Articulação para a divulgação dos livretos: relatado no capítulo do Programa de Educação em 
Seguros. 
 



(qual?	

	 136	

Periodicidade da Revista de Seguros: cumprida a periodicidade trimestral proposta para a 
Revista de Seguros, que havia sido reformulada em novembro de 2017. Com 54 páginas, as 
reportagens e artigos ali contidos agregam públicos variados e qualificados. 
 
Conclusão e entrega do Estúdio CNseg: inaugurado em 14 de novembro, a SUECI foi responsável 
pela coordenação do projeto de implementação do Estúdio CNseg. O projeto foi realizado em 
conjunto com a Presidência e a Superintendência de Administração e Finanças (SUAFI). Está 
localizado no 9º andar do Edifício Seguradoras, e seu uso pode ser reservado por qualquer instância da 
Confederação e das Federações associadas por meio de agendamentos prévios com a SUECI.  
 
Realização do Seminário Nacional de Educação em Seguros: relatado no capítulo do Programa 
de Educação em Seguros. 
 
Viabilização da Pesquisa de Opinião sobre a imagem do seguro para não segurados: por 
meio da Comissão de Comunicação e Marketing (CCM), a SUECI viabilizou a realização e 
apresentação dos resultados da pesquisa de opinião sobre a imagem do seguro para não segurados.  
 
O Instituto Datafolha foi o responsável pela elaboração e aplicação da pesquisa. Com esse 
instrumento, conseguiu-se conhecer o perfil da população não segurada e compreender o motivo 
pelo qual não possui produtos ofertados pelo mercado segurador; avaliar o nível de compreensão 
dos produtos e canais de distribuição de seguros; e verificar a percepção sobre a importância de se 
precaver contra eventos adversos. 
 
Selo ENEF: com validade de dois anos, a Rádio CNseg e os livretos da Série Educação em Seguros 
conquistaram o selo da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF). A marca reconhece 
projetos de educação financeira, previdenciária e securitária gratuitos e disponíveis para a 
população, de interesse público e sem finalidade de promoção comercial.  
 
 

14.3. Atividades e Ações da SUECI em 2018 
 
 

14.3.1. Cobertura de Eventos 
 
Demandaram ações de comunicação nos canais da CNseg os eventos promovidos pela 
Confederação e Federações associadas, assim como aqueles que são apoiados por ela. 
 
Dentre eles, destacaram-se os seguintes, pelo trabalho da cobertura jornalística e produção de 
vídeos: 23º Encontro de Líderes do Mercado Segurador; 7º Encontro de Resseguro do Rio de 
Janeiro; 12º Seminário Controles Internos & Compliance; 8ª Conferência de Proteção do 
Consumidor de Seguros; 12º Insurance Service Meeting; Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros da 
Fenacor e a entrega do Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros. 
 
 

DATA EVENTO LOCAL 
25/01 Solenidade de posse de Lucas Vergílio na presidência do Sincor-GO GO 
01/02 Palestra no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa SP 
01/03 23º Encontro de Líderes do Mercado Segurador PR 
08/03 3º Encontro de Mulheres do Mercado Segurador RJ 
14/03 IV Celebração do Dia do Ouvidor e do Dia Internacional do Consumidor RJ 
20/03 Encontro com o presidente Michel Temer DF 
10/04 7º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro RJ 
14/05 5ª Semana Nacional de Educação Financeira DF 
15/05 Construindo a agenda de Sustentabilidade em Seguros na América Latina RJ 
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16/05 Aula magna sobre tomada de posição em saúde com base em evidências SP 
12/06 IX Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada SP 

12 a 14/06 CIAB Febraban 2018 SP 
14/06 Seminário Nacional de Educação em Seguros RJ 
28/06 Seminário Seguro, Previdência e Inovação da Folha de São Paulo SP 
28/06 Comemoração dos 52 anos do Clube da Vida em Grupo RJ 
13/07 3º Workshop Análise de Impacto Regulatório RJ 
19/07 Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros (Brasesul) SC 
08/08 Fórum de Seguros na Argentina – Apresentação prévia para o mercado brasileiro SP 
08/08 III Congresso Internacional CBMA de Arbitragem RJ 
16/08 Lançamento do Programa Recomeço, da Seguradora Líder RJ 
24/08 Workshop Proteção de Dados Pessoais RJ 
20/09 12º Seminário Controles Internos & Compliance SP 
26/09 8ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros RJ 
27/09 18º Congresso Corretores de Seguros (CONEC) SP 
27/09 Conferência de Diversidade e Inclusão no Setor de Seguros RJ 
28/09 Workshop Responsible Insurance da Impact Insurance Facility SP 

03/10 
Coletiva de imprensa para apresentação das Propostas do Setor Segurador Brasileiro aos 
Presidenciáveis 2018 

RJ 

12/10 AIDA Rio 2018 RJ 
17/10 XI Encontro de RH do Mercado Segurador SP 
7/11 1º Congresso Norte de Corretores de Seguros PA 

07 e 8/11 12º Insurance Service Meeting  SP 
25/10 Aniversário de 50 anos da Fenacor RJ 
26/10 VII Encontro de Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Enconseg) RJ 
07/11 Defesa Oral dos Finalistas do Prêmio de Inovação em Seguros 2018 SP 
04/12 Palestra sobre Proteção de Dados do professor Pedro Romano Martinez RJ 
07/12 Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros 2018 RJ 
11/12 Coletiva e almoço com jornalistas – Balanço 2018 e Perspectivas 2019 RJ 
12/12 Seminário de Riscos ASG RJ 
13/12 I Seminário Jurídico da CNseg RJ 
19/12 Entrega do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros RJ 

 
 

14.3.2. Projetos Impressos 
 
Revista de Seguros:  em 2018, foram publicadas quatro edições da Revista de Seguros. Ela aborda 
assuntos da atualidade sobre o setor segurador, Educação em Seguros e temas de interesse do 
governo e da sociedade em geral. Em 2018, incorporou informações de cunho mais sensível e 
assertivo, para agregar públicos variados e qualificados. 
 
A revista circula entre os seguintes públicos: executivos do mercado segurador e ressegurador; 
corretores de seguros; profissionais liberais ligados à atividade seguradora; autoridades dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; e atores nos órgãos governamentais e instituições 
culturais. 
 
Além disso, a Revista de Seguros é enviada para entidades de classe e representação do setor, bibliotecas 
de universidades, empresas de outros segmentos da economia, institutos de pesquisa, entidades ligadas 
à defesa do consumidor e assessorias de comunicação e imprensa de empresas do setor.  
 
 

REVISTA DE SEGUROS 
EDIÇÃO TRIMESTRAL TEMA DE CAPA REPORTAGENS ARTIGOS 

Nº 904 (Jan/ Mar) O Desafio da Infraestrutura 10 03 
Nº 905 (Abr/Jun) Governança e Compliance 12 04 
Nº 906 (Jul/Set) Propostas Presidenciáveis 12 04 
Nº 907 (Out/Dez) Investimentos Estratégicos 16 02	
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Livretos: relatado no capítulo do Programa de Educação em Seguros. 
 
Outras publicações: durante 2018, a SUECI produziu diversas publicações, conforme abaixo: 
 
 

TRABALHOS PUBLICADOS 

Sistema de Quantificação da Fraude (SQF) 

Relatório de Atividades das Ouvidorias 2017 

Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros 2017 

Guia de Acesso do Consumidor às Empresas de Seguro 2018 

Folder de Atividades das Ouvidorias 2017 

Folder de Sustentabilidade do Setor de Seguros 2017 

Folder Institucional 

Folder dos Colóquios  

Carta do Seguro 

Calendário Institucional 2019 

Mercado Segurador Brasileiro - Resultados e Perspectivas  

 Conjuntura CNseg 
 
 

14.3.3. Rádio e TV / Audiovisual 
 
Rádio CNseg: com o slogan “A rádio que informa e protege”, a Rádio CNseg integra o Programa 
de Educação em Seguros. No início de março de 2018, a grade da programação da Rádio CNseg 
foi modificada, o que se converteu em maior acesso do público aos conteúdos ali veiculados. 
 
Foram produzidos em 2018 500 edições dos programas, no total, além de 452 boletins jornalísticos 
– o que se converteu em mais de 2.178 minutos de conteúdo original da CNseg e das Federações 
associadas voltado para o público externo. Além disso, foi mantida uma programação musical na 
rádio, equilibrando informação e lazer. 
 
Durante o ano, também se destacaram dois marcos dentro da história da Rádio: foi realizada uma 
entrevista em vídeo para as plataformas digitais do veículo com a presidente  da FenaSaúde, 
Solange Beatriz, em meio ao 4º Fórum da Saúde Suplementar; e um programa em vídeo da Rádio 
CNseg, no qual  foram entrevistados Vera Ritta de Mello Ferreira, consultora em psicologia 
econômica, e Silas Rivelle, presidente  da Comissão de Ouvidoria da CNseg,  durante a 8ª 
Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros. 
 
 A principal missão do veículo, inaugurado em outubro de 2016, é combater a desinformação, ao 
esclarecer os fundamentos e características dos produtos oferecidos pelos segmentos de Seguros 
Gerais, Previdência Privada, Saúde Suplementar e Capitalização. Para isso, é mantida uma 
programação 24 horas, com 12 programas principais.  
 
Coube à SUECI realizar as seguintes tarefas: coordenar e aprovar o conteúdo da grade de 
programação diária e dos boletins de notícia da Rádio; acompanhar a produção de matérias; 
realizar gravações com porta-vozes; fazer reuniões periódicas de pauta entre a equipe da 
Superintendência; e gerenciar relatórios de mensuração. 
 
A iniciativa foi agraciada com o selo da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), 
concedido pelo Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef). 
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PROGRAMAS VEICULADOS PELA RÁDIO CNSEG 

TÍTULOS DESCRIÇÃO QUANT. EDIÇÕES 

Fala Presidente Espaço do presidente da CNseg, Marcio Coriolano 

50 

Minuto da Capitalização Espaço da FenaCap 

Por Dentro da Saúde Suplementar Espaço da FenaSaúde 

Conheça os Seguros Gerais Espaço da FenSeg 

Painel Econômico Reproduz entrevista veiculada na sexta anterior, na JB FM 

Entrevista Especial 
Convidado especial trata de temas abertos: mercado, 
economia, política, comportamento social, entre outros 

40 
Qual é a Dúvida 

Dúvidas frequentes sobre seguros e dicas de especialistas, 
com eventuais participações de ouvintes 

Entenda os Seguros de Pessoas Espaço da FenaPrevi 28 

Inovação e Sustentabilidade Programa quinzenal sobre inovação e sustentabilidade 25 

Momento Jurídico 
Programas se alternam semanalmente 

20 

Hora do Consumidor 16 
 
 
A programação da Rádio CNseg também é composta de boletins jornalísticos: 
 
 
 

BOLETINS JORNALÍSTICOS DA RÁDIO CNSEG 

TÍTULOS QUANT. EDIÇÕES 

Boletim Federações associadas 240 

Não Fique Inseguro 192 
 
 
Convênio com rádios comerciais (JBFM, Alpha, Bandnews): a CNseg firmou parcerias com três 
diferentes rádios, com características peculiares entre si. Os programas usam linguagem 
compatível com o público-alvo a ser atingido e informação transparente.  
 
Além de atingir possíveis consumidores para fazer melhores escolhas e se proteger de riscos, 
conseguimos dialogar com representantes de instâncias que elaboram as políticas públicas, 
apresentando todos os fundamentos e esclarecimentos que ampliem o entendimento da missão 
do seguro. 
 
As rádios com as quais temos convênios são as seguintes: 
 

• JBFM: sediada no Rio de Janeiro e transmitida para toda a Região Metropolitana 
fluminense, funciona na frequência de 99,9 MHz. Sua programação é voltada para a música 
adulta contemporânea (de rock suave a pop), além de boletins jornalísticos. Considera 
como público-alvo homens e mulheres de 30 a 75 anos, das faixas econômicas A, B e C. 

As atrações da CNseg na rádio são as seguintes: 
 

 

CONVÊNIO CNSEG E JBFM 

PROGRAMAS HORÁRIOS E DIAS DE EXIBIÇÃO DURAÇÃO 

Boletim CNseg 
Segunda a quinta, com duas inserções: entre 6h e 9h; e entre 
18h20 e 20h30 

60” 

Painel Econômico  
(com o jornalista Alex Campos) 

Sexta, com duas inserções das 6h30 às 8h30 e das 18h30 às 
20h30 

90” 

 
 
A audiência registrada pela rádio, considerando a quantidade de pessoas atingidas repetidamente 
ou não, mostra o alcance obtido com nossos programas. 
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AUDIÊNCIA JBFM (06H ÀS 19H) 

MÊS MÉDIA DE AUDIÊNCIA 
Janeiro 242.336 

Fevereiro 231.367 
Março 226.881 
Abril 232.237 
Maio 250.021 
Junho 254.531 
Julho 258.905 

Agosto 259.415 
Setembro 253.669 
Outubro 243.033 

 
 

• BandNews: a rede BandNews foi inaugurada em 2005 e possui sede em São Paulo.  
Suas emissoras se localizam em 11 cidades: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Manaus, Salvador, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa e Vitória.  
Com consideráveis diferenças nas praças, o público atendido é majoritariamente masculino 
(66,65%), de 20 a 49 anos (56,4%) e das classes AB (72%).  

 
• Alpha FM: focando no adulto contemporâneo, possui sede na capital paulista e transmite 

para a Região Metropolitana de São Paulo. É controlada pelo Grupo Camargo de 
Comunicação e foi inaugurada em 1987. O perfil atendido pela Alpha FM é 
majoritariamente de mulheres (54%), nas classes econômicas A e B (63%), com idade de 25 
a 49 anos (56%).  

 
A programação da CNseg nessas rádios é a seguinte: 
 
 

BANDNEWS E ALPHA 

PROGRAMAS HORÁRIOS E DIAS DE EXIBIÇÃO DURAÇÃO 

Sintonizado no Seguro 
Duas inserções de segunda a quinta, das 6h às 9h e das 
18h às 10h 

60” 

Sintonizado no Seguro  
(com Mara Luquet e Marcio Coriolano) 

Duas inserções às sextas, das 6h às 9h e das 18h às 21h 90” 

 
 
A audiência, considerando a quantidade de pessoas atingidas repetidamente ou não, mostra o 
alcance obtido com os programas da CNseg. A audiência encontrada é a seguinte: 
 
 

AUDIÊNCIA BANDNEWS E ALPHA (6H ÀS 21H) 

Inserções produzidas 176 (fevereiro a outubro) 

Impacto 86.987.506 pessoas (fevereiro a outubro) 
 
 
TV Elevador: situada nos elevadores do Edifício Seguradoras desde 2016, uma programação especial 
com notas e notícias rápidas é disponibilizada em quatro televisores – um para cada elevador. O 
conteúdo é dividido em sete editorias: Notícias do Setor, Você Sabia, Eventos, Tempo, Trânsito, Agenda 
Cultural, Saúde e Sustentabilidade.  Em 2018, a SUECI publicou 520 notícias nesse veículo. 
 
TV Hall: instalada em junho de 2017, veicula informações internas em diversos formatos (texto, 
fotos, vídeos e vinhetas). Também veicula notícias internas filtradas de acordo com os interesses da 
CNseg. Duas TVs Hall funcionam, nos 8º e 12º andares. Neste ano, foram veiculados 60 conteúdos. 
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14.3.4. Mídias Digitais 
 
Plataformas sociais: a presença da CNseg nas três plataformas sociais em 2018 se deu pelo 
aprofundamento dos produtos de Seguros, Previdência Privada, Saúde Suplementar e 
Capitalização, com conteúdo direcionado aos públicos-alvo. 
 
Coube à SUECI realizar a gestão das redes sociais institucionais da Confederação (a saber: 
Facebook, LinkedIn e YouTube); a supervisão e edição de posts em diversos formatos; a gravação, 
produção e criação de roteiros para vídeos institucionais; e o gerenciamento de todo o conteúdo 
publicado em ambiente online. 
 
Para a produção de conteúdo voltado ao Facebook, a SUECI contou com o trabalho da 
fornecedora BTG. Já para o YouTube e LinkedIn, a criação e gestão do conteúdo se dá 
internamente, excetuando a produção de material audiovisual para o Canal Seguro, que fica a 
cargo da fornecedora Griffe Vídeo. 
 

• Facebook: a CNseg alcançou a marca de 100 mil seguidores em sua fanpage durante o ano 
que passou. Para atingir diversos públicos, de forma mais próxima, foram publicados desde 
posts relacionados a algum assunto específico até compartilhamento de materiais já 
publicados em outros locais (como o portal da CNseg, a Rádio CNseg e demais frentes de 
trabalho da Confederação, sempre com foco no Programa de Educação em Seguros).  
Outro trabalho realizado na rede é a interação com os usuários, que sedimenta o vínculo 
entre eles e a fanpage. 
 

Alguns dados mostram um pouco do trabalho da SUECI no Facebook durante o ano: 
 

 
 

• LinkedIn: voltada para o engajamento profissional e a consolidação de negócios, a rede já 
chama a atenção no País. O Brasil é o 3º país com mais usuários na rede, com 45 milhões. 
Com isso, parece-nos essencial alimentar uma página na rede, com o incremento da 
imagem do seguro e do mercado segurador. 

 

Somente em 2018, foram 128 posts publicados para a company page.  A CNseg registrou, 
também, uma média de crescimento de seguidores em 33% mensalmente e em 845 por 
trimestre. Além disso, o número total de usuários se consolidou em 10 mil, bem acima do 
de outras entidades congêneres. 
 



(qual?	

	 142	

• YouTube: foram produzidos 29 vídeos durante o ano, voltados para o esclarecimento de 
conceitos-chave do setor e o diálogo direto com o consumidor, além de vasto conteúdo 
gerado durante o 23º Encontro de Líderes do Mercado Segurador.  
Fundado em março de 2017, o “Canal Seguro” exibe em sua programação entrevistas, 
debates e colunas de especialistas, tem mais de 4 milhões de visualizações e mais de 1.000 
inscritos, com um total de 70 vídeos. 

 
Portal CNseg: reunindo o site da CNseg e das Federações associadas, o portal da CNseg é o 
produto porta-voz do mercado segurador. Voltado aos clientes externos da CNseg – em especial 
profissionais do setor e jornalistas, bem como à sociedade em geral – e lançado em 2012, nele são 
fornecidas importantes informações sobre os temas mais relevantes do setor. 
 
Estão reunidas nele as notícias referentes, por exemplo, a análises sobre a conjuntura econômica 
do País e do consumidor; o acompanhamento online dos eventos promovidos pela Confederação; 
os normativos regulatórios; posicionamentos das entidades do setor e sobre as ações de 
seguradoras. Veja alguns dados importantes sobre o portal da CNseg: 
 
 

PORTAL CNSEG EM 2018 
Notícias 709 
Usuários 208.586 
Páginas visualizadas 729.542 

 
 

Intranet: é considerado o principal veículo de comunicação interna da CNseg, de acordo com o 
Diagnóstico de Comunicação Interna e Endomarketing apresentado em 2018.  
 
Sua principal missão é contribuir para a melhoria da qualidade das relações interpessoais da 
empresa e por isso, medeia a relação entre a CNseg e colaboradores. Por ela, são oferecidas 
informações pertinentes aos funcionários, que vão desde calendário de benefícios/pagamentos a 
publicações que gerem engajamento (endomarketing). Assim, garante-se transparência, com 
acesso fácil e rápido às informações. 
 
Com o intuito de marcar a diferença no cotidiano do colaborador, são mantidas diferentes seções. 
As que são mais alimentadas ficam expostas na interface principal: as “Notícias da Confederação”, 
reunindo conteúdo sobre a CNseg, e “Últimas Notícias”, nas quais são compiladas notícias 
relacionadas a cidade e cultura que podem aumentar a percepção do funcionário, colocando-o 
mais próximo de informações relacionadas à empresa. 
 
O trabalho da intranet é realizado em parceria com outras áreas, em especial com Controles 
Internos (ligada à Superintendência Contábil, de Controles Internos e Controladoria - SUPEC) e 
Recursos Humanos (ligada à Superintendência de Administração e Finanças - SUAFI).  
 
Coube à SUECI atender a demandas de cobertura e conteúdo de diferentes áreas da empresa; 
propor pautas para a seção “Últimas Notícias”; adequar textos externos à linguagem da intranet; 
garantir aprovação do conteúdo; atualizar conteúdos, como normativos e informações do RH; e 
realizar cobertura de eventos. 
 
Foram publicadas 950 notícias em 2018. Veja as principais na tabela abaixo, em ordem crescente: 
 

NOTÍCIAS MAIS LIDAS DA INTRANET 

POSIÇÃO TÍTULO PUBLICAÇÃO 

1 Fique ligado nos prazos de inscrição para o sorteio de compradores dos computadores antigos 24/04 

2 Horários de expediente na Copa do Mundo 04/06 

3 Confira o resultado da promoção dos computadores antigos da CNseg 09/05 
4 Novas regras para o acesso ao wi-fi da CNseg 21/02 
5 CNseg realiza campanha de vacinação contra a gripe 15/05 
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CNseg em ação: o informativo de dados mensais da CNseg possui uma média de 20 páginas e 
traz as principais atividades e ações desenvolvidas a cada mês por todas as áreas de trabalho da 
CNseg e das Federações associadas (FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap).  
 
Disponibilizado desde novembro em versão digital no portal da CNseg, também é enviado por e-
mail a público específico do mercado, alcançando no ano passado cerca de 2.000 pessoas.  Ainda 
em 2018, o CNseg em ação também passou a ser publicado na intranet. 
 
Fale Conosco: disponível no Portal da CNseg, o “Fale Conosco” é um serviço no qual são 
recebidas as dúvidas e questões de consumidores sobre o mercado segurador.  
 
Considerando todo o tempo de funcionamento do canal, criado em 2012, a principal solicitação 
recebida se refere a pesquisas de seguros – com o intuito de saber se determinado ente falecido 
possui algum tipo de seguro.  É enviada uma resposta padrão, com detalhes de todo o processo. 
 
Outras demandas se referem aos serviços da Superintendência Executiva de Negócios (SUPEN) e 
denúncias de fraudes. Para isso, as demandas são enviadas para as respectivas áreas, e as 
respostas, na maior parte das vezes, são devolvidas para a SUECI, que fica responsável pelo 
contato direto com o consumidor. 
 
No ano de 2018, foram recebidas 1.300 demandas, e a taxa de resposta da SUECI chegou a 100%. 
 
Carta do Seguro: disponibilizada na intranet e no portal da CNseg, além do envio por e-mail, a 
Carta do Seguro é um material digital na qual são repassados dados econômicos do desempenho 
do mercado segurador. Seu lançamento foi em setembro de 2016. 
 
Sua estrutura atual conta com uma breve apresentação de Marcio Coriolano, presidente da CNseg, 
de e uma análise conjuntural feita pelo economista Lauro Faria e relacionada à arrecadação do 
setor em diversos segmentos nos dois meses anteriores ao mês de publicação. 
Em conjunto com a Superintendência de Estudos e Projetos (SUESP), a SUECI desenvolveu a 
Conjuntura CNseg – material amplo sobre análise do mercado segurador. Assim, a publicação da 
Carta do Seguro foi interrompida em dezembro. 
 
Outros produtos digitais: além dos canais que a SUECI atualiza de modo constante, foram 
mantidos os portais temáticos, que, além de divulgar produtos e serviços oferecidos pela CNseg, 
dialogam com públicos mais específicos. Atualmente, eles são quatro e estão dispostos abaixo: 
 
 

NOME URL DESCRIÇÃO 
Portal do CEDOM http://cedom.cnseg.org.br/  Site do Centro de Documentação e Memória do Mercado Segurador 

(CEDOM). O produto tem como missão preservar e difundir a 
história do mercado segurador. Através do site, pode ser acessada a 
ferramenta para busca no banco de dados do CEDOM, bem como o 
formulário para acesso a obras mais restritas. 

CNseg PAR http://cnsegpar.com.br/  Desenvolvido pela CNseg e Federações associadas, é um programa 
de estímulo a startups que proponham soluções criativas para o 
mercado segurador.  

Sustentabilidade 
CNseg 

http://sustentabilidade.cnseg.org.br/  Reúne artigos, notícias e informações sobre sustentabilidade no 
setor segurador. 

CPC – Certificação 
Profissional CNseg 

http://cpc.cnseg.org.br/  Iniciativa da CNseg, o CPC é um exame que procura garantir a 
qualificação técnica do profissional do mercado segurador. A Escola 
Nacional de Seguros (ENS) é responsável pela aplicação do exame, 
e a CNseg é a entidade certificadora. 
 

Todos os certificados emitidos em anos anteriores estão disponíveis 
no site. 
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14.4. Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia 
 
As atividades de assessoria de imprensa consistem na divulgação  proativa de assuntos de 
interesse da CNseg por meio da produção de pautas, releases e organização de coletivas de 
imprensa; atendimento a demandas de jornalistas com elaboração de material de apoio, 
agendamento, acompanhamento de entrevistas e monitoramento da publicação da reportagem; 
monitoramento diário dos veículos de comunicação; gerenciamento de crise de imagem; 
acompanhamento e edição da Análise Setorial diária; auditoria de imagem para CNseg e 
Federações associadas; ações de relações públicas.    
 
Em 2018, mais uma vez, essas atividades acompanharam as premissas da Carta de Ipanema - as 
ações estratégicas da CNseg -, buscando consolidar posicionamentos e mensagens-chave do 
setor. Atuamos com efetividade para divulgar e disponibilizar informações qualificadas a respeito 
do setor, oferecendo material de apoio a jornalistas da grande mídia, do trade de seguros e de 
veículos especializados em áreas de interesse do mercado segurador.  
 
Essa ação recorrente da assessoria de imprensa contribui para enriquecer as entrevistas dos porta-
vozes da CNseg com jornalistas, gerando uma imagem positiva do setor, como afere o indicador 
de visibilidade IQEM abaixo. 

 

 

 
 
 

Das diversas ações, merecem destaque a participação da assessoria de imprensa na seleção de 
temas, assistência editorial aos cadernos especiais sobre o setor produzidos pelos jornais O Globo, 
Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Valor Econômico, entre outros.   
 
Esses especiais cumpriram objetivos em linha com as ações estratégicas da CNseg, como 
apresentar seu Programa de Educação em Seguros, e seu repertório de iniciativas para 
conscientizar consumidores sobre coberturas disponíveis para cada perfil de risco e habilitá-los a 
incluir o seguro no seu planejamento financeiro. 
 
Todos os temas relevantes e sensíveis do setor contaram com a participação da CNseg, firmando 
seu posicionamento nos mais variados assuntos, como inovação (tema de especial do Valor 
Econômico), responsabilidade civil, previdência privada e vida, saúde suplementar e capitalização. 



(qual?	

	 145	

 
Como demonstram os dados do indicador de visibilidade IQEM, a estratégia da assessoria de 
imprensa mostrou-se assertiva e importante para consolidar a comunicação institucional da 
CNseg.  
 
 

Destaques:  
 

Jornal O Globo: o suplemento especial sobre o seguro e o mercado segurador foi publicado no 
dia 20 de junho, repercutindo parcialmente alguns dos temas discutidos no Seminário Nacional de 
Educação em Seguros, realizado em parceria entre o jornal e a CNseg, em 14/06, no Rio de janeiro. 
O especial de O Globo, com seis páginas, abordou temas estratégicos do mercado, com 
participação ativa da assessoria de imprensa da CNseg, incluindo a escolha de temas, revisão dos 
textos do informe, envio de dados estatísticos e escolha de fontes.  
 
A tônica do suplemento foram o Programa de Educação em Seguros da CNseg e os esforços das 
Federações associadas (FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap) para aproximar o setor da 
sociedade em geral e combater a desinformação.  
 
O Seminário contou com a participação de economistas, psicólogo especialista em 
comportamento econômico, executivos e regulador do setor, para debater os meios de aumentar a 
disseminação do seguro, com repercussão significativamente positiva. 
 
Vale recordar aqui a entrevista do presidente Marcio Coriolano para a jornalista Luciana Casimiro, 
editora da Defesa do Consumidor de “O Globo”, exibida pelo Facebook. Nela, o presidente da 
CNseg destacou a importância do seguro para a sociedade, recebendo mais de 15 mil 
visualizações. 
 
Jornal Valor Econômico: esse veículo publicou diversos especiais envolvendo o seguro, com 
participação ativa da assessoria de imprensa no apoio de material aos jornalistas e coordenação de 
entrevistas do presidente da CNseg, Marcio Coriolano.  
 
Um dos mais relevantes foi publicado em 28 de junho, com oito páginas sobre o mercado de 
seguros e resseguros. A matéria de abertura do caderno, sobre perspectivas do setor, foi 
constituída a partir de entrevista do presidente Marcio Coriolano.  
 
Folha de São Paulo: no seminário Seguro, Previdência e Inovação, promovido por esse jornal, em 
28 de junho, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, destacou o desafio de o setor ser mais bem 
compreendido por seus consumidores e a percepção da sociedade brasileira sobre o mercado, 
abaixo de sua real importância.  
 
Divulgação das Propostas do Setor Segurador Brasileiro aos Presidenciáveis: outro trabalho a 
ser ressaltado foi a convocação da coletiva para a apresentação do documento “Propostas do 
Setor Segurador Brasileiro aos Presidenciáveis”, ocorrida em 03/10, na CNseg. As 22 medidas 
sugeridas pelo setor tiveram forte acolhida pelos principais veículos de imprensa, além de atrair o 
trade de seguros, contribuindo para recolocar no radar temas estratégicos do setor.  
 
Apesar da proximidade com o dia das eleições (07/10), quando muitos jornalistas foram 
deslocados para realizar essa cobertura, 15 veículos estiveram presentes na coletiva. O assunto 
repercutiu em veículos como Folha de S. Paulo (Mercado Aberto), O Globo (Ancelmo Góis), Agência 
Estado (Broadcast), O Estado de S. Paulo, Agência O Globo, Exame, Infomoney e jornal  
O Dia, entre outros. O release pós-coletiva foi enviado para mais de 3.000 jornalistas de todo o Brasil.  
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14.5. Comissão de Comunicação e Marketing (CCM) 
 
Presidente: Alexandre Nogueira, diretor da Bradesco Seguros 
 

Composição: 20 (efetivos) – Reuniões: 8 
 
A Comissão de Comunicação e Marketing (CCM) da CNseg, coordenada pela SUECI, tem como 
objetivo atuar no desenvolvimento de ações institucionais da Confederação, visando à divulgação 
e à preservação da imagem do seguro e do setor segurador. Tem, entre suas atribuições, estudar, 
debater e sugerir formas de atuação para a melhoria da comunicação com os diversos tipos de 
públicos do setor, ampliando e disseminando informações de interesse do mercado e do 
consumidor no portal, nas publicações e demais veículos de comunicação da Confederação. 
 
 

Principais Assuntos / Ações Realizadas: 
 

Pesquisa de Opinião para Diagnóstico da Imagem do Seguro com não segurados: o briefing 
foi definido pelos membros do GT Pesquisa, e a Request for Proposal (RFP) foi realizada pela 
SUECI. Participaram da concorrência os institutos de pesquisas: IPSOS; Instituto Análise (Brasilis); 
Datafolha e Ibope. A pesquisa foi realizada pelo Datafolha, vencedor da concorrência, e os 
resultados foram apresentados ao GT Pesquisa em 11/10, ao Conselho Diretor da CNseg em 18/10 
e aos membros da CCM na reunião de 14/11. 

 
Implementar o Novo Portal da CNseg: proposta pela Comissão com base nos resultados da 
Pesquisa de Avaliação dos Canais de Comunicação da CNseg, realizada pelo Ibope. Em 
realinhamento com a nova estratégia de comunicação. 
 
Simplificar os termos e terminologias nos canais de comunicação da CNseg: constituído GT 
Conjunto CCM e Comissão de Relações de Consumo (Contrato Transparente) com o objetivo de 
contribuir para a simplificação dos contratos de seguros, proporcionando mais esclarecimentos aos 
consumidores. A CCM considerou fundamental aguardar o resultado da citada Pesquisa de Opinião. 
 
Implementar ações de comunicação off home: a Superintendência de Eventos foi convidada a 
integrar a CCM, objetivando disseminar às seguradoras os eventos realizados pela CNseg e pelas 
Federações associadas, além daqueles de que as instituições participam tanto como 
patrocinadoras quanto como apoiadoras. 
 
Alinhar conceitos de comunicação em eventos, portais, mídias sociais e Rádio CNseg: o GT 
Conceito de Comunicação, criado em 2017 com o objetivo de rediscutir o conceito de 
comunicação da CNseg para 2018, está em rediscussão de objetivos. 
 
Desenvolver a campanha Marca Empregadora: junto ao GT Marca Empregadora, foi 
desenvolvida uma campanha intitulada Marca Empregadora, na qual o foco se instala na 
disseminação do mercado segurador para os profissionais em atividade. A campanha será 
realizada nas mídias sociais da CNseg em 2019. 
 
Evoluir na divulgação das mídias sociais, da Rádio CNseg e publicações: GT Mídias Sociais, 
criado em 2017 com o objetivo de alinhar e debater, entre as áreas de comunicação da CNseg e 
Federações associadas, os temas de interesse e as tendências de mercado do setor segurador. Essa 
sinergia tem ocorrido independentemente do GT, em função da necessidade de alinhamento constante. 
 
Realizar interfaces necessárias com as Comissões de Comunicação das Federações associadas 
e assessorias de imprensa: (i) FenSeg: abordados 14 temas, com destaque para a proteção 
veicular; e proposta de estudo sobre apps que monitorem a qualidade de direção dos motoristas; 
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(ii) FenaSaúde: abordados cinco temas, com destaque para a votação dos planos de saúde no 
Congresso Nacional; e os custos crescentes do segmento, fatores que impulsionam esse aumento 
e consequências nos preços dos planos de saúde; (iii) FenaPrevi: abordados três temas, com 
destaque para a pesquisa sobre reforma da Previdência com 1.500 famílias - 2017; e o lançamento 
de hotsite e de canal no YouTube; (iv) FenaCap: abordados cinco temas, com destaque para o novo 
marco regulatório da Capitalização; e a campanha institucional Meu Melhor Amigo. 
 
Apresentações na Comissão: realizadas 17 apresentações na Comissão, com destaque para: 
 

• Projeto Nova Gerações de Consumidores – SUESP (18/04); 
• Fake News - jornalista Rita Lisauskas - CDN Comunicação Corporativa (05/06); 
• Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) - Glauce Carvalhal (03/07); 
• Propostas do Setor Segurador aos Presidenciáveis 2018 – Vera Soares (18/09);  
• Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros – Leila Pontes (18/09); 
• Fake News - jornalista Rita Lisauskas - CDN Comunicação Corporativa (24/10); e 
• Resultados da Pesquisa de Opinião sobre a Imagem de Seguros para Não Segurados do 

Datafolha (14/11) 
 

Dados Pessoais: destaca-se a sugestão de workshop sobre GDPR apresentada pela CCM em 03/07 
e que resultou no workshop Proteção de Dados Pessoais e seus Impactos no Mercado Segurador 
Brasileiro, realizado na CNseg, em 24 de agosto de 2018, pela Superintendência Jurídica da CNseg, 
atingindo um público de 134 participantes presentes e 521 usuários únicos. 
 
Conselho Diretor da CNseg: no dia 18 de outubro, o Presidente da Comissão de Comunicação e 
Marketing apresentou ao Conselho Diretor as ações até então realizadas em 2018, as previstas para 
2019 e os resultados da Pesquisa de Opinião sobre a Imagem do Seguro para Não Segurados (o 
mais significativo trabalho realizado pela Comissão em 2018). 
 
Propostas para 2019: (i) definir, a partir da Pesquisa de Opinião sobre a Imagem do Seguro para 
Não Segurados, dois ou três temas prioritários a serem desenvolvidos estrategicamente pela CCM; 
(ii) realizar workshop de Comunicação (debate e construção de uma Visão Futura) – tendo como 
público-alvo a CCM; (iii) promover duas palestras sobre temas de comunicação e marketing para as 
seguradoras e a sociedade; e (iv) estabelecer parceria com as associadas para ampliar a divulgação 
das publicações da CNseg por meio dos seus canais de comunicação internos e externos. 
 
 

14.6. Participação em Comissões 
 
A SUECI acompanhou as reuniões de Comissões organizadas por outras Superintendências, como 
a Comissão de Inteligência de Mercado (CIM), organizada pela SUESP, e a Comissão de Recursos 
Humanos (CRH), organizada pela SUPAM. 
 
 

14.7. Centro de Documentação e Memória do Mercado 
Segurador (CEDOM)  
 
As atividades do CEDOM foram severamente afetadas pelas obras realizadas no 9º andar do 
Edifício Seguradoras. No entanto, as estratégias estipuladas em anos anteriores foram seguidas 
também em 2018. 
 

Foram divulgadas 53 resenhas na Intranet relativas ao acervo do CEDOM. 
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As funcionárias participaram de cursos de especialização sobre coleções especiais em Bibliotecas 
Jurídicas: gestão, desafios e reflexões, durante o mês de abril.  
Também neste ano, a Biblioteca participou do Grupo de Bibliotecários Jurídicos do Rio de Janeiro. 
Através da rede, a equipe recebeu por e-mail pesquisas de grandes escritórios de Direito, 
bibliotecas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Banco Nacional de Desenvolvimento 
Social e Econômico (BNDES) e outras instituições. 
 
 

14.8. Design e Arte 
 
Foram quase 5.000 ações geradas pelas demandas dos canais da CNseg na web, com destaque 
para o portal corporativo da CNseg e operações relacionadas aos eventos realizados pela CNseg e 
Federações associadas. 
 
 

DESIGNER GRÁFICO E WEB 
TRABALHO DESEMPENHADO QUANT. 

CNseg em Ação editorados 12 

Peças de e-mail marketing criadas 47 

Publicações preparadas para leitura online (revistas, estudos, informes, cartilhas e folders) 57 

Peças de design gráfico (peças selecionadas e não selecionadas para folders, banners, capas, 
cartões, convites, estampas, crachás, prismas, painéis, entre outros)  

380 

Intervenções administrativas no portal (inclusões, atualizações e remoções de conteúdos, 
serviços e páginas) 

1700 

Tratamento de fotografias e produção de ilustrações para portal e intranet 250 

Intervenções e interações com fornecedores para os projetos de reformulação dos canais 
institucional e intranet 

2500 

TOTAL 4.946 
 
 

14.9. Conclusão e Perspectivas 
 
O escritor Guimarães Rosa dizia que “o real não está no início nem no fim: ele se mostra pra gente 
é no meio da travessia”. A dedicação e o esforço demonstrados pelos colaboradores da SUECI ao 
cumprirem os objetivos estipulados para esta Superintendência durante 2018 são coerentes com 
as palavras do romancista. Cada um, à sua maneira, ratificou seu comprometimento e sabedoria 
em meio às mudanças sofridas pela área. 
 
A alta produtividade dos profissionais que compõem o quadro da SUECI foi comprovada por ações 
como a divulgação dos trabalhos de outras áreas, como as Propostas do Setor Segurador aos 
Presidenciáveis, e pela produção de conteúdo próprio, como nos convênios realizados com rádios 
comerciais. Foram articulados três aspectos importantes: primeiro, a produção para canais internos 
e externos; segundo, o planejamento na área de Comunicação; e terceiro, um relacionamento 
saudável com a mídia e com as empresas do mercado segurador. 
 
Conseguiu-se, assim, repensar nossas atuações frente aos diferentes veículos já existentes. O caso 
mais emblemático, talvez, tenha sido o das redes sociais, nas quais a CNseg consolidou números 
expressivos tanto no LinkedIn quanto no Facebook e no YouTube. Com muito discernimento, a 
SUECI entende que atuou significativamente na defesa do seguro como instituição necessária e 
importante para a sociedade brasileira. 
 
Os desafios, no entanto, avançam com a mesma velocidade com a qual atingimos nossos 
objetivos. A SUECI pretende prosseguir com investimentos na formação continuada da equipe, 
além de integrar cada vez mais os processos de produção de conteúdo. Com isso, entendemos nos 
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adequar às demandas da CNseg para o próximo ano, além de outras ações a serem divulgadas em 
breve. 
 

Por fim, é possível dizer: a SUECI continuará a travessia, contribuindo efetivamente com uma 
CNseg cada vez mais próxima de seu consumidor, mais atenta às oportunidades que lhe serão 
ofertadas em 2019 e mais humana, ao reconhecer seu papel social e econômico de importância na 
vida dos brasileiros. 
 

*** 
 

15. 
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA  
DE NEGÓCIOS (SUPEN) 
 

SUPERINTENDENTE: PAULO KURPAN 
 
 
A Superintendência Executiva de Negócios da CNseg tem como objetivo produzir soluções que 
possibilitem ao mercado segurador mitigar riscos, otimizar processos, manter-se em conformidade 
legal e reduzir custos, resultando em melhoria contínua na prestação de serviços ao consumidor. 
 
Para cumprir sua missão, a SUPEN conta com uma equipe de profissionais especializados, 
estruturada conforme esquema funcional indicado abaixo: 
 
 

 

	
 

As principais realizações em 2018 podem ser assim resumidas: 
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15.1. Expansão dos Negócios 
 
Em 2018, a SUPEN concretizou a comercialização de 30 novas adesões, das quais 11 foram 
adquiridas por três novos clientes, e as demais, por clientes que já faziam parte do portfólio da 
CNseg. Houve destaque para o crescimento nas adesões/renovações da família RNS, que 
correspondeu a 26% do total realizado em 2018. 
 
Deu-se continuidade ao relacionamento com cerca de 101 empresas-cliente ativas, sendo 11% 
grandes, 26% médias, 41% pequenas e 23% do grupo de resseguradoras, corretores, corretores de 
resseguro e empresas prestadores de serviços ao mercado. São consideradas grandes as empresas 
que geram mais que R$ 800 mil de receita anual para a CNseg; médias, as que geram entre R$ 50 
mil e R$ 800 mil; e pequenas, as que geram menos que R$ 50 mil. 
 
 

15.2. Novas Entregas 
 
Foram desenvolvidas e entregues às áreas requisitantes da CNseg as seguintes soluções internas: 

 

• SCD – RH Fase 2; 
• SCD FenaCap – Melhorias; 
• SCD Ouvidoria – Melhorias; 
• SEC – BDCT; 
• Sistema de Contribuição Assistencial; 
• PROJURIS; 
• MXM – CONNECT; 
• HUMANUS – FÉRIAS / Contra-cheque online / Abonador de Pontos e Banco de Horas; 
• Novos Indicadores para o projeto estratégico Comparação do Setor com Outros Mercados; 
• Portal das Estatísticas – Melhorias Fase 1; e 
• Novos Indicadores – FenaSaúde 

 
 Para o mercado segurador foram desenvolvidas e entregues as seguintes soluções: 

 
• Enquadramento de Veículos; e 
• Novo RNS Auto 

 
 

15.3. Algumas Ações Visando à Manutenção  
e Ampliação de Negócios 
 
 

15.3.1. Atendimento ao Cliente 
 
Foram solucionados cerca de 8.000 chamados, sendo aproximadamente 58% oriundos dos clientes 
internos e 42%, dos externos.  
 
 

15.3.2. Sustentação de Soluções Existentes 
 
Sustentação de 74 produtos (manutenções evolutivas, corretivas, preventivas e legais), sendo: 

 
• 54% externos – 40 produtos usados pelo mercado segurador; e 
• 46% internos – 34 produtos usados pela CNseg e pelas Federações associadas 
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Tais sustentações requerem as seguintes ações periódicas: 
 

• Gestão de 105 contratos/acordos/convênios/parcerias; 
• Relação com cerca de 76 fornecedores de tecnologia; 
• Relação com cerca de 16 fornecedores de insumos; 
• Validação e aprovação de cerca de 100 notas fiscais/pagamentos por mês; 
• Realização de cerca de 115 tarefas rotineiras por mês; 
• Realização de cerca de 200 tarefas esporádicas por mês; 
• Operação diária (obtenção de arquivos, captura de dados e organização em banco de 

dados) necessária ao funcionamento dos produtos oriundos de 20 fontes de dados; 
• Gestão da infraestrutura tecnológica que hospeda os produtos:  

 

• 267 servidores, sendo: 227 de produção, 39 de homologação, 8 servidores de 
firewall e 4 servidores de e-mail + Nuvem Office 365; 

 

• 48 TB de disco para manter servidores e banco de dados; e 
 

• 3.3 TB de disco para manter 2.4 milhões de arquivos de rede. 

• Gestão do parque tecnológico utilizado pela CNseg e pelas Federações associadas: cerca 
de 276 usuários. 

 
 

15.3.3. Faturamento dos Serviços Prestados 
 

Realização do processo mensal de faturamento, gerando anualmente cerca de 21 mil notas fiscais 
para cobrança aos clientes dos serviços prestados, incluindo SNG. 
 
 

15.3.4. Gestão de Projetos 
 
Gestão de 20 projetos/iniciativas simultâneos, sendo 60% internos (12) e 40% externos (8), sendo 7 
projetos do planejamento estratégico da CNseg para 2016/2019. 
 
A atuação nos projetos do planejamento estratégico com uso de TI deu-se da seguinte forma: 
 

• Como participante: 
 

ÊNFASE ESTRATÉGICA PROJETO 
Comunicação Revitalização do portal corporativo CNseg 

Comunicação Revitalização da intranet corporativa 

Consumidor Acompanhamento do número das ações do setor de seguros no Judiciário 

Inteligência de Mercado Comparação do mercado segurador com outros mercados. 

Consumidor Acompanhamento das ações do Jurídico 

– Reestruturação do fluxo de compras	
	

• Como gestor/líder: 
 

ÊNFASE ESTRATÉGICA PROJETO 
Unidade de Negócio 5ª Onda da evolução tecnológica, alinhando as soluções SUPEN ao conceito SOA	
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15.3.5. Gestão Operacional do SIDE 
 
Prestação de serviço à FenaPrevi para Gestão Operacional do Sistema para Intercâmbio de 
Documentos Eletrônicos (SIDE), utilizado pelas entidades associadas àquela Federação para a 
realização das portabilidades de previdência privada. 
 
 

15.3.6. Parcerias Estratégicas 
 
Sustentação de parcerias estratégicas, sendo: 

• quatro com entidades públicas, em acordos para acesso a dados de interesse do mercado: 
Denatran, Ministério do Trabalho e Emprego, Dataprev e Polícia Militar do RJ; e 

• três com entidades privadas para geração de produtos: Cesvi, Boavista e Neoway. 
 
 

15.3.7. Segurança da Informação 
 
Continuidade da implementação de ações apontadas pela Política de Segurança da Informação da 
CNseg com a implementação da ferramenta de gestão de filtro de conteúdo. 
 
 

15.3.8. Atuação em Comitês, Comissões, Subcomissões  
e Grupos de Trabalho 
 
No âmbito da CNseg: 
 

• Comitê de Estudos do Mercado (CEM); 
• Comissão de Processos e Tecnologia da Informação; 
• Comissão de Controles Internos; 
• Comissão de Digitalização; 
• Comissão de Inteligência de Mercado; e 
• GT Lei Geral de Proteção de Dados. 

 

No âmbito das Federações associadas:  
 

• Comissão Gestora do SIDE – Sistema para Intercâmbio de Documentos Eletrônicos, 
representando a FenaPrevi; 

• Comissão de Automóvel; 
• Comissão de Prevenção e Combate à Fraude; 
• Subcomissão de Sinistros de Automóvel; 
• Subcomissão da Central de Bônus de Automóvel; 
• GT do RNS – Registro Nacional de Sinistros – Auto; 
• GT do RNS Patrimonial; 
• GT do RNS Transportes; 
• GT do RNS de Crédito e Garantia; 
• GT do RNS Rural; 
• GT Ressarcimento Auto; 
• GT Recuperação de Veículos; e 
• GT do RNS Pessoas. 
 

No âmbito da Susep: 
 

• Comissão Especial de Desenvolvimento de Inovação Insurtech. 
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15.3.9. Representação Institucional 
 
A CNseg empreendeu esforços para manter a representação do mercado junto ao Denatran, 
mesmo após as novas diretrizes internas daquele órgão, obtendo resultados satisfatórios a favor 
do mercado. 
 
 

15.3.10. Participação em Eventos 
 

• 23º Encontro de Líderes; 
• 7º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro; 
• CIAB Febraban 2018; 
• 3º Fórum da Saúde Suplementar; 
• 3º Encontro de Inteligência de Mercado; 
• 1º Seminário Jurídico; 
• Almoço das Lideranças do Mercado – Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga; 
• 12º Insurance IT Meeting; 
• 12º Seminário de Controles Internos & Compliance;   
• DDB Talks (evento Neoway) – Lei de Proteção de Dados Pessoais; 
• DDB - Data Driven Business 2018 - Evento de Big Data Analytics; 
• Oficina de Design Thinking – Serpro-CNseg; e 
• Proteção de Dados: Regulamento Europeu – Experiência Portuguesa. 

 
 

15.4. Redução na Tabela de Preços e Revisão dos Contratos 
 
A continuidade da migração de algumas das soluções/sistemas para o ambiente tecnológico da 
CNseg, concomitantemente com a redução de custos para acesso a algumas bases de dados 
externas e com a redução de despesas com serviços de informática fruto de negociação com 
fornecedores, possibilitou oferecer ao mercado segurador redução expressiva dos preços dos 
serviços prestados em 2018, nas seguintes soluções: 
 

• Bases Denatran: BIN FABRIL, BIN Roubo/Furto e Bases Estaduais; 
• Gestão de Ressarcimento de Automóvel; 
• RNPA – Registro Nacional de Propostas e Apólices de Automóvel; e 
• Monitoramento Roubo e Furto. 

 
 

15.5. Investimento em Tecnologia da Informação 
 

• Contratação do serviço Office 365, com implementação em toda a SUPEN; 
• Renegociação do contrato de data center com redução no custo na ordem de 25%; 
• Implementação do Skype Corporativo; 
• Implementação de ferramenta para monitoramento de serviços (Dynatrace); 
• Implementação da inteligência artificial (Davis) no monitoramento de parte das soluções de TI; 
• Redesenvolvimento das soluções CNseg em microsserviço na plataforma WSO2; 
• Implementação do filtro de conteúdo; 
• Implantação do portal Humanus; 
• Implantação portal de contribuição assistencial; 
• Migração dos hot sites para container em Docker; 
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• Implantação do PROJURIS e sua integração com Inout para automação da importação de 
boletins; 

• Implantação do Redmine para o planejamento e entregas de TI; 
• Ampliação do nível de segurança do ambiente SIDE na ALGAR; 
• Substituição dos servidores do escritório de Brasília; 
• Substituição da infraestrutura que suporta o serviço multiponto de videoconferência; 
• Treinamento ao usuário para utilização de videoconferência; 
• Revisão das normas de TI; 
• Implementação da ferramenta TOAD para monitoramento e gestão de banco de dados; e 
• Implementação do novo parque de impressora. 

 
 

15.6. Prevenção e Combate à Fraude 
 
A Comissão de Prevenção e Combate à Fraude criou três Subcomissões Técnicas (Patrimonial, 
Transporte e Assistência 24h) e três Grupos de Trabalho (GT Evolução do SQF, GT Danos Corporais 
e GT Qualificação de Sindicantes), mantendo a sua vinculação à FenSeg. 
 
 

15.7. Sistema de Quantificação da Fraude | SQF 
 
Foi mantida a periodicidade semestral para a coleta de dados das seguradoras, permitindo a 
redução do tempo de consolidação do trabalho e identificação de tendências para implantação de 
ações, tornando mais eficiente o uso das informações por parte dos clientes/mercado. 
 
A fim de ampliar a sua abrangência, no sentido de não apenas quantificar as fraudes, mas também 
qualificá-las, foi constituído um Grupo de Trabalho para tratar da evolução do atual SQF, de forma 
a contemplar novos indicadores e convertê-lo em um Sistema de Quantificação e Qualificação da 
Fraude (SQQF), produzindo informações estatísticas consolidadas, segmentando-as por região 
geográfica, classe de fraude, tipo de fraude de cada segmento/ramo e agente fraudador. 
 
 

15.8. Inteligência Investigativa 
 
Estão em curso 117 procedimentos criminais que afetam o setor, os quais são coordenados por 
escritórios criminalistas especializados, representando um volume financeiro de aproximadamente  
R$ 28 milhões. Cinco desses casos já foram denunciados pelo Ministério Público à Justiça, que os 
acolheu.  
 
 

15.9. Resumo Quantitativo 
 
 

TIPO QUANT. 
Notícias de crime distribuídas 11 
Inquéritos policiais instaurados  101 
Ações penais em curso 05	
	
	
Foram identificados 23 novos grupos suspeitos, totalizando 76 grupos com suspeita de atuação 
criminosa contra o setor segurador. O mapeamento desses casos está em processo de análise, a 
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fim de verificar a viabilidade de se converterem em novas notícias de crime às autoridades públicas 
competentes. 
 
 

15.10 Curso de Qualificação de Sindicantes 
 

Em parceria com a Escola Nacional de Seguros, foi estruturado e ministrado o curso para 
Qualificação de Sindicantes a 26 sindicantes, nos meses de abril a junho de 2018, em São Paulo, 
com professores selecionados pelos membros da comissão e treinados pela Escola Nacional de 
Seguros. 
 
 

15.11. Nova Ferramenta de Análise de Dados, Predição de 
Fraude e Identificação de Anomalias 

 
Foi concluída a aquisição das licenças referentes à segunda fase do projeto, a qual passou a 
oferecer diversas novas funcionalidades. Por exemplo, nessa etapa está prevista a possibilidade de 
conexão direta, via internet, por módulo específico da ferramenta, entre as seguradoras integrantes 
da comissão e a estrutura de Prevenção e Combate à Fraude da CNseg, agilizando e otimizando o 
fluxo de informações entre todos os participantes do projeto. 
 
 

15.12. Sistema Nacional de Gravames (SNG) e Sistema de 
Contratos 
 
Renovação dos convênios para disponibilização do Sistema Nacional de Gravames nos Estados de 
Rondônia, Paraíba, Maranhão, Pernambuco, Paraná e Santa Catarina.  

 
 

SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES 
CONVÊNIOS RENOVADOS EM 2018 

DETRAN 
VIGÊNCIA 

 
INÍCIO TÉRMINO 

RO 25/01/2018 24/01/2020 Renovado por 24 meses 
PB 31/01/2018 30/01/2020 Renovado por 24 meses 

MA 05/05/2018 05/05/2020 Renovado por 24 meses 

PE 11/08/2018 10/08/2019 Renovado por 12 meses 
PR 23/10/2018 22/10/2023 Renovado por 60 meses 
SC 26/12/2018 25/12/2019 Renovado por 12 meses	

 
 

15.13. Principais atividades 
 
• Relacionamento com as entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, para 

gerenciamento das atividades necessárias ao bom funcionamento dos sistemas SNG e de 
Contratos;  

• Gestão dos procedimentos administrativos e contenciosos; 

• Gestão de projetos de interesse comum abrangidos pelo Programa Nacional de Apoio ao 
Trânsito (PNAT), com a finalidade de contribuir e apoiar as ações voltadas à melhoria e 
segurança no trânsito, além de conscientizar a sociedade para um convívio mais 
harmonioso e responsável, com vistas à preservação da vida humana; 
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• Elaboração de material para subsidiar a celebração e renovação de instrumentos de 
cooperação técnica para manutenção dos sistemas SNG e de Contratos;  

• Implantação de novas soluções e sustentação das existentes, visando a garantir a qualidade 
da prestação dos serviços, cumprindo os objetivos estratégicos da organização; e 

• Implementação dos controles internos em consonância com as regras de compliance e de 
segurança da informação da organização. 
 

 
 

16. 
FEDERAÇÕES ASSOCIADAS 
 
 

16.1. Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) 
 
A Federação Nacional de Seguros Gerais tem por finalidades principais representar as seguradoras 
que atuam no segmento de Seguros Gerais, que engloba os “seguros de danos e 
responsabilidades”, e promover o desenvolvimento das atividades específicas do segmento. 
 
 

16.1.1. Mensagem do Presidente da FenSeg 
 
 

PASSOS FIRMES PARA O CRESCIMENTO ECONÔMICO E A PROTEÇÃO DA SOCIEDADE 
 

Segundo o presidente da FenSeg, João Francisco Borges da Costa, o ano que se encerra traz um 
balanço favorável para os Seguros Gerais no Brasil.  
 
O segmento reafirmou seu papel-chave no estímulo à retomada do crescimento econômico, em 
um cenário marcado por incertezas e turbulências. Cada vez mais, tem contribuído para o 
enfrentamento de grandes questões nacionais, em parceria com Governos e a sociedade. Entre 
elas, a segurança, a manutenção da ordem e o desenvolvimento sustentável.  
 
Os resultados são visíveis. De um lado, o segmento amplia a proteção de todas as camadas sociais, 
ajudando a reduzir perdas causadas a pessoas e empresas por imprevistos, além dos gastos dos 
Governos em socorrê-las; de outro, acelera o desenvolvimento da economia, por meio da 
aplicação dos recursos mantidos pelas seguradoras na forma de provisões técnicas. 
 
Sob esses aspectos, o saldo em 2018 é positivo – mas ainda há muito a avançar. De modo geral, o 
segmento de Seguros Gerais apresentou trajetória de crescimento sustentado, demonstrando que 
se mantém sólido diante dos problemas econômicos enfrentados pelo País. A maior carteira dos 
Seguros Gerais, Automóvel, recuperou o fôlego e teve crescimento de 6,6% no acumulado de 
janeiro a setembro. Esse desempenho foi fortemente influenciado pela retomada da indústria no 
que diz respeito à produção e à venda de veículos. 
 
O seguro Residencial também apresentou forte expansão em 2018, de 15,7% no acumulado de 
janeiro a setembro. No Brasil, 9,9 milhões de domicílios contam com a proteção de algum tipo de 
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seguro Residencial, propiciando tranquilidade e ajudando o planejamento de vida de seus 
proprietários. 
 
A FenSeg estabeleceu três prioridades que nortearam sua atuação ao longo do ano. A primeira foi 
o combate à venda irregular de seguros por parte das associações de proteção veicular. Em 
parceria com a CNseg e a Fenacor, a Federação teve papel decisivo na luta contra esse mercado 
marginal, que só traz prejuízo à sociedade.  
 
Outra frente importante foi o debate visando à regulamentação do seguro Auto Popular através da 
Resolução CNSP nº 354/2017. A Federação contribuiu para solucionar aspectos ambíguos do 
normativo, como idade mínima dos veículos, possibilidade de utilização de oficinas da rede 
referenciada do produto, bem como de peças usadas e certificadas. Para isso, recorreu aos 
preceitos da Lei nº 12.977/2014, que regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos, a 
partir de critérios estabelecidos em harmonia com o mercado.  No entanto, a dificuldade de 
implementação da Lei do Desmonte nos estados prejudica a consolidação do seguro Auto Popular. 
Some-se a isso a falta de entendimento dos Procons locais com relação à utilização de peças 
usadas certificadas para reparo de veículos. 
 
A agenda de prioridades inclui também o seguro de Garantia de Obrigações Contratuais, em razão 
da nova Lei de Licitações de Obras Públicas. A FenSeg atuou para que as normas previstas no 
Projeto de Lei nº 6814/2017, que tramita na Câmara dos Deputados com o objetivo de rever o 
seguro para obras públicas licitadas, estejam harmonicamente adequadas às práticas correntes do 
mercado. 
 
Ainda não é possível traçar um diagnóstico preciso sobre o segmento de Seguros Gerais em 2019, 
ano de transição nos cenários político e econômico. De toda forma, o Brasil caminha para uma 
retomada gradual do desenvolvimento, com perspectivas de queda de juros, aumento do volume 
de investimentos, dos índices de empregabilidade e do consumo das famílias. Isso deve trazer 
aquecimento a diversos setores da economia, que vão demandar mais a contratação de seguros. 
 
Com a retomada dos investimentos no setor de infraestrutura, as demandas por garantias de 
performance devem voltar a acontecer. Em 2017, essa carteira registrou crescimento de 26% graças 
ao desempenho do seguro de Garantia Judicial.  Isso sem falar nos seguros Habitacional, de 
Crédito e Rural, que também mostram resultados expressivos. É tempo de renovar as esperanças na 
crença de que o setor tem capacidade para superar desafios e ganhar cada vez mais a confiança da 
sociedade. 
 
 

16.1.2. Diretoria da FenSeg 
 

Presidente 

João Francisco Silveira Borges da Costa HDI Seguros S/A 

Vice-Presidentes 

Eduardo Stefanello Dal Ri SulAmérica Companhia Nacional de Seguros 

Ney Ferraz Dias Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros 

Luiz Alberto Pomarole Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais 

Luiz Gutierrez Mateo Mapfre Seguros Gerais S/A 

Diretores 

Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade Chubb do Brasil Cia. de Seguros 

Carlos Adrian Magnarelli Liberty Seguros S/A 

Walter Pereira Zurich Minas Brasil Seguros S/A 

Francisco Caiuby Vidigal Filho Sompo Seguros S/A 
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Gustavo Henrich J. Malucelli Seguradora S/A 

Hélio Hiroshi Kinoshita Mitsui Sumitomo Seguros S/A 

Antonio Cassio dos Santos Generali Brasil Seguros S/A 

Leon Gottlieb Itaú Seguros S/A 

Luiz Felipe Smith de Vasconcellos Tokio Marine Seguradora S/A 

Eduard Folch Rue Allianz Seguros S/A 

Murilo Setti Riedel HDI Seguros S/A 

Fabio Oliveira AIG Seguros Brasil S/A	
	
 
16.1.3. Principais Ações 
 
 

SEGURO DE TRANSPORTE NACIONAL DE MERCADORIAS | SEGURO DE  
RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA (RCTR-C) 
 

As novas versões do Manifesto de Carga Eletrônico (MDF-e) e do Conhecimento de Transporte 
Eletrônico (CT-e), que estabeleceram como mandatórias as indicações dos números da apólice e 
da averbação para a liberação dos embarques, aliadas às fiscalizações realizadas pela ANTT – 
Agência Nacional de Transportes Terrestres, foram decisivas para o crescimento da arrecadação de 
prêmios no segmento de Transportes. A Susep – Superintendência de Seguros Privados, cumprindo 
seu papel regulatório, expediu, em 2018, a Resolução CNSP nº 361, que altera os artigos que 
tratam da obrigatoriedade da emissão da averbação antes da saída do veículo transportador. 
 
 

SEGUROS CIBERNÉTICOS 
 

A Susep decidiu pela expedição da Circular Susep nº 579/2018, que, dentre outras modificações, 
instituiu o ramo 27 (Compreensivo de Riscos Cibernéticos), a ser incluído no Grupo 03 
(Responsabilidades) do Anexo I da Circular Susep nº 535/2016. A criação de um ramo específico 
para o seguro de Riscos Cibernéticos foi proposta após a conclusão de um trabalho de monitoramento 
para tais riscos, em que foi constatado um expressivo crescimento dessa modalidade de seguro.  
 
 

SEGURO GARANTIA | CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA AÇÕES TRABALHISTAS  
E PREVIDENCIÁRIAS 
 

Através da Circular Susep nº 577, de 2018, a autarquia publicou o texto da cláusula específica para 
ações trabalhistas e previdenciárias, que: 
 

• garante o reembolso dos prejuízos sofridos pelo segurado em função de descumprimento 
das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do tomador 
oriundas do contrato principal; 
 

• inclui esse risco, na garantia da modalidade contratada, quando couber; 
 

• será de contratação obrigatória quando o contrato principal for de prestação de serviço 
com regime de dedicação exclusiva de mão de obra e poderá ser utilizada em outros tipos 
de contrato principal, desde que previsto em legislação específica; 
 

• prevê que a expectativa e o sinistro estarão caracterizados quando da rescisão contratual; e 
 

• dispõe que o sinistro estará caracterizado quando decorridos 2 (dois) meses da rescisão, 
sem que o tomador tenha realizado o pagamento das obrigações de natureza trabalhista e 
previdenciária inadimplidas. 
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SEGURO PECUÁRIO E DE ANIMAIS 
 

A principal modificação prevista na Circular Susep nº 571/2018, que dispõe sobre o seguro 
Pecuário e o seguro de Animais, é a inclusão dos animais domésticos no rol de segurados. Tendo 
em vista que são recorrentes as consultas do mercado segurador a respeito de como enquadrar 
planos de saúde para animais que cubram tratamento veterinário, caso o animal de estimação 
segurado desenvolva uma doença ou sofra um acidente, sem a cobertura de morte, a Susep 
propôs tornar facultativa a cobertura de morte para animais domésticos, conforme indicado na 
minuta de circular. 
 
AUTOMÓVEL | PROGRAMA ROTA 2030 
 

O "Rota 2030" é o programa que define regras para a fabricação dos automóveis produzidos e 
comercializados no Brasil nos próximos anos, ou seja, é o conjunto de normas que passa a 
determinar o quanto os fabricantes instalados no Brasil precisarão investir para produzir modelos 
mais avançados, econômicos, seguros e com custo acessível. O tema desperta o interesse das 
seguradoras, que estão acompanhando de perto esse assunto para adequação de seus produtos 
aos novos veículos. 
 
 

LUCROS CESSANTES 
 

Com o propósito de ampliar o conhecimento do mercado – seguradoras, corretoras de seguros e 
resseguradoras - sobre a forma de contratação e o clausulado do seguro de Lucros Cessantes, a 
FenSeg promoveu, em São Paulo, no mês de novembro, o Seminário de Lucros Cessantes. 
 
O evento foi organizado pela Comissão de Riscos Patrimoniais Grandes Riscos (CRP/GR) da 
Federação e apoiado pelo Sindseg-SP e pela Escola Nacional de Seguros. Durante o evento, foi 
explicada a política de subscrição e os principais tópicos considerados na regulação dos sinistros. 
Após os painéis, houve um momento para debate de experiências e perspectivas de mercado com 
a participação dos membros da CRP/GR da FenSeg, representantes de corretores, resseguradores e 
especialistas no tema.  
 
 

GARANTIA ESTENDIDA 
 

Sobre o seguro de Garantia Estendida, a Susep, através de sua Resolução nº 369/2018, expediu 
orientações complementares acerca do direito de arrependimento do segurado, citando os meios 
para manifestação de sua vontade e os prazos para a devolução dos prêmios pela seguradora.  
 
 

ASSESSORIA DE IMPRENSA 
 

A FenSeg contou em 2018 com a Lupa Assessoria de Imprensa. A empresa teve a missão de 
ampliar o fluxo de informações para a mídia, elevando o relacionamento do setor com os 
jornalistas, consolidando a entidade como interlocutora qualificada da mídia, fomentando debates 
sobre temas relevantes ao setor. 
 
 

COMISSÕES TÉCNICAS 
 

As 13 Comissões Técnicas da FenSeg prestam um relevante trabalho de apoio à sua Diretoria, 
avaliando assuntos das respectivas áreas de atuação. São elas: 
 

• Automóvel; 
• Transportes; 
• Habitacional; 
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• Riscos de Crédito e Garantia; 
• Riscos Patrimoniais Massificados; Rural; 
• Responsabilidade Civil Geral; 
• Riscos Patrimoniais / Grandes Riscos; 
• Riscos de Engenharia; 
• Assuntos Jurídicos; 
• Garantia Estendida e Afinidades; 
• Prevenção e Combate à Fraude; e 
• Comissão Estratégica de Seguros Corporativos. 

 
Números do segmento 
 
Valores estimados para 2018: 
 
 
 Total dos Seguros de Danos Crescimento 
Prêmio emitido R$ 75,1 bilhões 6,0% 
Sinistros R$ 36,2 bilhões 0,9%	
	
 
 Automóvel Crescimento 
Prêmio emitido R$ 36,1 bilhões 6,5% 
Sinistros R$ 21,5 bilhões 0,5%	
	
 
 Rural Crescimento 
Prêmio emitido R$ 4,6 bilhões 12% 
Sinistros R$ 2,1 bilhões 33%	
	
 
 Garantia Crescimento 
Prêmio emitido R$ 4,2 bilhões 10% 
Sinistros R$ 0,9 bilhões -26%	
	

*** 
 
 
 

16.2. Federação Nacional de Previdência Privada  
e Vida (FenaPrevi) 
 
 
A Federação Nacional de Previdência Privada e Vida congrega e representa empresas e entidades 
atuantes nos segmentos de Previdência Privada e de Seguros de Pessoas e tem por finalidade 
buscar o fortalecimento dos segmentos econômicos em que atuam suas associadas, contribuindo 
para o desenvolvimento econômico e social do País. 
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16.2.1. Mensagem do Presidente da FenaPrevi  
 
 

UMA NOVA PREVIDÊNCIA PARA NOVOS TRABALHADORES 
 

O ano de 2018 foi de muitos desafios e sentimentos contraditórios para o segmento de Seguros de 
Pessoas e Previdência. 
 
Os produtos de seguros de riscos pessoais (Vida, AP, Prestamista, Dotal, etc.) tiveram um 
desempenho recorde, crescendo 9,4% no ano (período de janeiro a novembro), muito acima da 
inflação, com perspectiva de alcançar uma arrecadação de R$ 40 bilhões, superando as 
expectativas, especialmente se consideramos a tímida retomada do emprego e a lenta recuperação 
da renda no decorrer do ano.  
 
No caso dos produtos de acumulação, tivemos um ano de acomodação a um novo cenário de 
taxas de juros de um dígito e mudança de comportamento dos investidores, o que levou a uma 
arrecadação menor que a de 2017, mas, ainda assim, atingindo uma captação líquida de R$ 33 
bilhões e superando a marca dos R$ 820 bilhões de reservas, em novembro de 2018. 
 
Esses números, superlativos, comprovam o aumento da relevância dos Seguros de Pessoas e da 
Previdência Privada na economia do País.  
 
Temos uma agenda ambiciosa para 2019, que passa pela regulamentação do Universal Life 
(inclusive no tocante à sua tributação pelo Imposto de Renda), pela diversificação dos canais de 
distribuição, pela retomada da tramitação do PrevSaúde, entre outros temas a serem definidos pela 
Diretoria Estatutária que tomará posse em fevereiro de 2019. 
 
Um projeto, de modo particular, merece destaque, em razão de sua importância para o futuro do 
País e para o bem-estar da sociedade, inclusive dos brasileiros que ainda estão por nascer. 
 
Trata-se do patrocínio e apoio da FenaPrevi – em conjunto com a CNseg e Abrapp/ICSS – ao 
desenvolvimento da proposta da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para reforma 
da Previdência Social, resultante de aprofundados estudos técnicos.   
 
Cumprimos o compromisso assumido com os presidenciáveis e suas equipes econômicas, inclusive 
com o então candidato Jair Bolsonaro, durante a campanha presidencial, de entregar ao presidente 
eleito uma proposta de reforma estrutural completa, com cálculos e projeções detalhadas, minutas 
de projetos de lei e de Proposta de Emenda Constitucional. 
 
Cada ano de atraso da reforma da Previdência Social custa R$ 1.200,00 a cada brasileiro.  
 
Assim, visando a contribuir com o País, foi protocolado, no final de 2018, para apreciação do 
Governo eleito, um conjunto de minutas de atos normativos abarcando (i) alterações no atual 
sistema previdenciário; e (ii) a criação de uma Nova Previdência, obrigatória para os nascidos a 
partir de 2005, sem distinção entre trabalhadores da iniciativa privada, autônomos, servidores 
públicos e militares. Uma Previdência única, mais justa, igual para todos. 
 
Diferentemente dos sistemas atualmente existentes no Brasil, a Nova Previdência, composta por quatro 
pilares, a seguir descritos, terá como objetivo atender prioritariamente à base da pirâmide social.  
 

• 1º PILAR - Universal, Não Contributivo, Garantidor de Renda Básica ao Idoso → tem 
como objetivo garantir uma renda básica de R$ 550,00 a todo cidadão aposentado pela 
Nova Previdência e aos deficientes nascidos a partir de 2005. Será custeado integralmente 
pelo Tesouro Nacional. 
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• 2º PILAR - Universal, de Filiação Obrigatória, Contributivo, em Regime de Repartição 
→ equivalente ao atual Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com alguns 
aperfeiçoamentos, e também será operado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

 

• 3º PILAR - Contributivo, com Regime de Capitalização, de Caráter Individual → 
obrigatório apenas para trabalhadores com remuneração mensal igual ou superior a R$ 
2.200,00, sendo facultativo para os demais. Será custeado exclusivamente com recursos da 
conta do trabalhador no FGTS, que, por sua vez, passará a: (i) ser vinculada apenas ao CPF 
do empregado, e não mais ao empregador; (ii) contemplar os servidores públicos e 
militares; e (iii) ter vinculação com o Seguro-Desemprego, que passará a ser pago com 
recursos do FGTS. Uma vez acumulado (e mantido) na conta do FGTS saldo suficiente para 
o pagamento do Seguro-Desemprego, passará a ser promovida a transferência, em 
percentual definido pelo trabalhador (não inferior a 30%), de recursos para plano de 
benefícios de previdência complementar (poderá prever coberturas por morte e invalidez), 
de sua livre escolha, sendo admitida a portabilidade, mas vedado o resgate, exceto no caso 
de sua morte, em favor de beneficiários. O pagamento da renda terá início 
concomitantemente ao dos benefícios concedidos nos pilares anteriores.  

 

• 4º PILAR - Contributivo, de Filiação Facultativa, Complementar e Individual → tem 
como objetivo a obtenção de renda adicional e continuará sendo operado na forma 
atualmente vigente. 

 
Como se pode notar, a Nova Previdência adota como premissa central a lógica da justiça social, 
pois propicia maior reposição de renda para os trabalhadores menos favorecidos, exigindo, para os 
de salários mais elevados, maior esforço de poupança, inclusive através do 4º Pilar. A título 
ilustrativo, se considerados os dados da atual conjuntura, o somatório dos valores do pilar 1 com o 
de aposentadoria do pilar 2 seria suficiente para repor a renda de 75% dos que vão se aposentar 
na Nova Previdência. 

 
Os ganhos sociais, políticos e econômicos de uma reforma estrutural, com a criação de uma Nova 
Previdência, serão enormes para a sociedade brasileira. 

 
Trata-se de oportunidade ímpar para se ampliar a transparência e a boa governança do sistema 
previdenciário e para promover justiça social, com o fim de privilégios, através da adoção de um 
sistema previdenciário único para todos os novos trabalhadores.  

 
Para a economia, o impacto positivo é imensurável. A Nova Previdência propiciará a formação de 
poupança de longo prazo, fundamental para impulsionar o investimento e o desenvolvimento do País. 

 
Por se tratar de uma solução perene para a Previdência, removerá incertezas dos horizontes de 
potenciais investidores, nacionais e internacionais, reduzindo o risco de crédito do País, com todos 
os benefícios econômicos daí decorrentes. 

 
O mais importante, porém, é a certeza quanto à manutenção da proteção previdenciária ao longo 
do tempo, permitindo às pessoas e suas famílias maior segurança em relação ao seu futuro. 

 
A FenaPrevi orgulha-se por ter participado desse projeto. 
  

Edson Luis Franco 
Presidente da FenaPrevi 
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16.2.2. Diretoria 
 

Presidente 

Edson Luis Franco Zurich Vida e Previdência S/A 
1º Vice-Presidente 

Jorge Pohlmann Nasser Bradesco Vida e Previdência S/A 
Vice-Presidentes 

Claudio César Sanches Itaú Vida e Previdência S/A 
Francisco Alves de Souza COMPREV Vida e Previdência S/A 
Luciano Snel Correa Icatu Seguros S/A 
Marco Antonio da Silva Barros Brasilprev Seguros e Previdência S/A 

Diretores 
Andrea Crisanaz Generali Brasil Seguros S/A 
Fernando Barbosa de Oliveira Companhia de Seguros Aliança do Brasil 
Helder Molina Mongeral AEGON Seguros e Previdência S/A 
Júlio César de Oliveira Machado Aspecir Previdência 
Luiz Fernando Nascimento Bertoncello Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A 
Marcelo Barroso Picanço Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 
Marcelo Pimentel Mello SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A 
Nilton Celente Bermudez GBOEX Grêmio Beneficente 
Oriovaldo Pereira Lima Filho Previmil Vida e Previdência S/A 
Pedro Cláudio de Medeiros B. Bulcão SINAF Previdencial Cia. de Seguros 
Raphael Afonso Godinho de Carvalho Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A 
Ricardo José Iglesias Teixeira Centauro Vida e Previdência S/A 
Rodrigo Passadore Costantino Caixa Vida e Previdência S/A	

 
 

16.2.3. Principais Ações 
 
Foram inúmeras as atividades exercidas pela FenaPrevi ao longo de 2018, dentre as quais 
destacamos as que têm caráter de inovação e que, se aprovadas, permitirão um novo patamar de 
desenvolvimento ao segmento de planos de caráter previdenciário: 
 

• Desenvolvimento de proposta relacionada à utilização de Estrutura a Termo de Taxa de 
Juros para cálculo do fator de renda, prevista nas Resoluções CNSP nºs 348 e 349/2017; e  

• Desenvolvimento de proposta de novo tipo de renda – denominada “BENEFÍCIO FLEXÍVEL” / 
“CAPITAL SEGURADO FLEXÍVEL” – submetida à apreciação da Susep, através do Ofício PRESI 
nº 24/2018. 

 
 

16.2.4. Comissões Técnicas: 
 

• Assuntos Contábeis e Fiscais; 
• Assuntos Jurídicos; 
• Atuarial; 
• Gestora do SIDE; 
• Investimentos; 
• Comunicação, Marketing e Eventos; 
• Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro em Operações de Seguros de Pessoas e de 

Previdência Aberta Complementar; 
• Produtos de Risco; e 
• Produtos por Sobrevivência. 
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16.3. Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) 
 
A Federação Nacional de Saúde Suplementar é a entidade de representação institucional do 
segmento de empresas que atuam no setor de Saúde Suplementar, assistindo tanto as seguradoras 
especializadas em saúde quanto operadoras das demais modalidades de planos de saúde que se 
encontram submetidas à regulação da ANS. 
 
 

16.3.1. Mensagem da Presidente da FenaSaúde 
 
 

UM ANO DESAFIADOR 
 

O ano de 2018 foi desafiador na política, na economia e na Saúde Suplementar. As disputas 
políticas se acirraram ao longo do ano, ampliando as incertezas sobre o ritmo de recuperação da 
maior recessão que este País já vivenciou. Nesse contexto, a Saúde Suplementar, após três anos de 
quedas sucessivas no número de beneficiários, seguiu em compasso de espera. 
Não obstante, o ritmo de crescimento dos custos assistenciais continuou bem acima da inflação, 
com grande distanciamento da capacidade de pagamento das pessoas e das empresas.  
A FenaSaúde atuou intensamente no esclarecimento da formação dos custos da saúde. 
Participamos de todos os debates nas câmaras técnicas da ANS, na Câmara dos Deputados, no 
Senado Federal e em diversos congressos do setor, sempre apresentando dados técnicos sobre o 
aumento da utilização, dos preços dos serviços e das coberturas. 
 
Mas fomos além. Publicamos propostas ousadas, que buscam atacar o aumento de custos sem 
relação direta com a desejada melhora da qualidade. Tivemos um ano de debate franco com as 
autoridades regulatórias, defendendo mais liberdade de formatação de produtos com franquias 
agregadas anuais e coparticipação, elementos fundamentais para melhorar os incentivos no setor. 
 
Defendemos uma mudança no modelo de remuneração vigente, talvez o principal causador de 
desperdícios. Cobramos insistentemente uma regulação que aumente a transparência dos custos 
da cadeia produtiva. Contribuímos com o governo mediante a disseminação de práticas mais 
modernas e eficazes de gestão assistencial, como a atenção primária à saúde. Apoiamos 
importantes ações judiciais, sempre em defesa da técnica, dos conceitos do mutualismo e da 
sustentabilidade do nosso setor. 
 
Produzimos estatísticas, cartilhas e diversos artigos com o intuito de nos aproximar cada vez mais 
dos nossos consumidores. 
 
Os números mostram que o pior já passou. O trabalho da FenaSaúde na busca incessante pela 
transparência de custos que sejam compatíveis com a renda da população certamente vai continuar. 

 
Solange Beatriz Palheiro Mendes 

Presidente da FenaSaúde 
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16.3.2. Diretoria 
 

Presidente 
 

Solange Beatriz Palheiro Mendes SulAmérica Companhia de Seguro Saúde 
Vice-Presidentes 

Flávio Bitter  Bradesco Saúde S.A 
Franklin Padrão Júnior Vision Med Assistência Médica Ltda. - Golden Cross 
Irlau Machado Filho Notre Dame Intermédica Saúde S.A. 
Maurício da Silva Lopes SulAmérica Companhia de Seguro Saúde 

Diretores 
André do Amaral Coutinho Omint Serviços de Saúde Ltda. 
Cassia Teresinha Lopes de Alcântara Gil Metlife Planos Odontológicos Ltda. 
Marcelo Zorzo Porto Seguro - Seguro Saúde S/A 
Francisco Caiuby Vidigal Filho Sompo Saúde Seguros S/A 
Helton Freitas Unimed Seguros Saúde S/A 
Matthias Kühn Allianz Saúde S/A 
Luiz Roberto Fonseca de Camargo Care Plus Medicina Assistencial Ltda. 
Rodrigo Bacellar Wuerkert Odontoprev S/A 
Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos Amil Assistência Médica Internacional S/A 

Conselho Fiscal 
Haydewaldo Roberto Chamberlaim da Costa Bradesco Seguros S/A 
Laênio Pereira dos Santos SulAmérica Companhia de Seguro Saúde 
Luiz Celso Dias Lopes NotreDame Intermédica S/A 

Suplentes 
Roberto de Souza Santos Porto Seguro S/A 
Carlos André Guerra Barreiros Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A	
	
	
16.3.3. Resultados e Perspectivas 
 
Os números da Saúde Suplementar foram revelando ao longo de 2018 que o pior da recessão 
ficou para trás. Mesmo assim, o setor vivenciou o compasso de espera resultante das incertezas 
sobre o ritmo da recuperação econômica. Após o encolhimento dos três anos anteriores, dados 
mais recentes2 mostram crescimento modesto de 0,1% nos planos de assistência médica em 2018. 
 
 
Tabela 1 – Beneficiários por tipo de cobertura assistencial 
 
 

total assistência	média
exclusivamente	
odontológicos

em	milhões 71,4 47,2 24,2

evolução	no	ano 2,3% 0,1% 6,9%
 

 

Fonte: Sala de Situação / ANS – extraído em 10/01/2019 
Nota: Dados mensais disponíveis até novembro de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
2   Dados disponíveis até novembro de 2018. 
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Tabela 2 – Dados econômico-financeiros 
 

total médico-hospitalar
exclusivamente	
odontológico

despesas	assistenciais

R$,	em	bilhões 157,4 	155,7 	1,6

evolução	interanual 9,7% 	9,7% 8,5%	

receita	de	contraprestações

R$,	em	bilhões 	192,3 187,0	 3,6

evolução	interanual 10,5%	 10,7%	 	8,7%

sinistralidade 81,9% 83,3%	 	45,5%
 

 

Fonte: Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde – DIOPS / ANS - extraído 
em 08/01/2019 
Nota: Dados trimestrais disponíveis até o segundo trimestre de 2018. 
 
 
O setor atingiu 71,4 milhões de beneficiários em 2018, correspondentes a um terço da população 
brasileira, e receita de R$ 192,3 bilhões, equivalente a 3% do PIB3. 
 
O ritmo de crescimento dos custos assistenciais continuou acima da inflação e distante da 
capacidade de pagamento das pessoas e das empresas. A FenaSaúde atuou intensamente no 
esclarecimento da formação dos custos da saúde. Foram realizados encontros de relacionamento 
com a imprensa, como o 2º Encontro de Comunicação da Saúde Suplementar, para discutir os 
fatores do reajuste dos planos de saúde e a dificuldade na comunicação à sociedade dos reais 
determinantes dos índices de aumento. Dentro do mesmo propósito, foi lançada a campanha 
publicitária “Quem faz as contas, tem plano de saúde”, veiculada em larga escala. 
A FenaSaúde participou ativamente de todos os debates nas câmaras técnicas da ANS, na Câmara 
dos Deputados, no Senado Federal e em diversos congressos do setor, sempre apresentando 
dados técnicos sobre o aumento da utilização, dos preços dos serviços e das coberturas. 
 
Após esse rico e intenso debate público ao longo do ano, um novo modelo para o reajuste foi 
aprovado pela ANS. A FenaSaúde pleiteou à Agência transparência na memória de cálculo e nas 
bases de dados utilizadas, ressaltando a necessidade de mudança na forma de disponibilização das 
bases, para que o cálculo seja efetivamente suportável pela sociedade. 
 
A Federação tem publicado, nos anos eleitorais, um documento com o objetivo de evidenciar a 
importância socioeconômica do setor e identificar os desafios enfrentados no Brasil. Dentre as 11 
propostas apresentadas pela publicação “Desafios da Saúde Suplementar 2019”, encontram-se o 
foco no atendimento especializado para a Atenção Primária à Saúde (APS) e as mudanças na regra 
de precificação e reajuste e no modelo de remuneração dos prestadores. 
 
A Atenção Primária à Saúde também foi um dos principais temas tratados no 4º Fórum FenaSaúde, 
juntamente com a atual conjuntura econômica, na qual se insere o setor de Saúde Suplementar, a 
sustentabilidade do setor e o uso de novas tecnologias. O Fórum de 2018 ficou marcado pela 
valorização do diálogo e da conciliação entre visões distintas. Os “Desafios da Saúde Suplementar 
2019” foram apresentados em coletiva de imprensa durante o Fórum. 
 
O debate sobre os mecanismos financeiros de regulação, que avançava conciliando a proteção dos 

																																																								
3  Fonte para população brasileira e PIB: página do IBGE. Acesso em: 11/01/2019.	
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direitos dos beneficiários com a geração de incentivos ao oferecimento de novos produtos no 
mercado, arrefeceu com a suspensão da resolução pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e sua 
posterior revogação pela ANS. A FenaSaúde tem trabalhado na manutenção do tema em pauta 
defendendo a importância da revisão das regras de franquia e coparticipação para o setor e a 
sociedade. 
 
Tema que demandou inúmeros esforços da Federação foi a lei complementar que alterou o local 
de competência para recolhimento do ISS. A FenaSaúde ingressou com medida judicial 
objetivando a suspensão da vigência da norma, após avaliação criteriosa e conjunta com entidades 
representativas de diversos setores afetados pela alteração. O recolhimento do imposto, na forma 
prevista na nova lei, causaria graves incertezas e transtornos para a operação, na medida em que o 
cumprimento da norma deveria seguir regulamentos estabelecidos por 5.500 municípios, cada um 
ao seu modo. 
 
A vigência da referida lei foi suspensa pelo STF. Diante do caráter provisório da suspensão, a 
FenaSaúde empreendeu esforços no desenvolvimento do sistema padronizado para recolhimento 
unificado do imposto nos moldes da lei e na elaboração de emendas a projetos de lei municipais 
supervenientes, com a finalidade de modificar a definição dos conceitos de tomador de serviço e 
de base de cálculo. 
 
Ainda no campo legislativo, a FenaSaúde trabalhou ao longo do ano na minuta de anteprojeto de 
lei com o objetivo de estabelecer um novo marco legal a partir da definição de premissas 
estratégicas traçadas pelas associadas, em especial: a garantia de sustentabilidade econômico-
financeira das operadoras, a ampliação de acesso aos serviços de saúde suplementar e o avanço na 
estruturação das questões contratuais e regulatórias. 
 
Quanto à regulação prudencial, a ANS apresentou novas exigências de gestão de riscos (incluindo 
diretrizes de governança corporativa) e a necessidade de constituição da Provisão de 
Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados ocorridos no Sistema Único de Saúde (SUS) e da 
Provisão de Insuficiência de Contraprestação. A FenaSaúde contribuiu pleiteando convergência 
entre as exigências de governança da ANS e as de outras entidades regulatórias (BC e Susep, por 
exemplo). Em relação às provisões, a ANS alterou a data de início da constituição de janeiro/2019 
para janeiro/2020, mudança que está de acordo com as contribuições realizadas pela Federação. 
O plano de contas padrão da ANS também sofreu modificação em 2018. A Agência pontuou a 
necessidade de aprimorar o monitoramento econômico-financeiro do mercado por meio das 
informações contábeis. O objetivo era o reconhecimento das formas de remuneração praticadas no 
setor diante da dificuldade em alocá-las no plano de contas. Isso porque as contas se tornariam 
mais extensas, passando de 13 para 15 dígitos. Essa proposta oneraria financeiramente as 
operadoras, pois teriam que adotar novos sistemas na contabilidade. A partir de uma contribuição 
da FenaSaúde, a ANS avistou alternativa e deixou de alterar o número de dígitos padrão das contas 
das demonstrações contábeis. 
 
O encerramento de 2018 veio com a publicação de norma da ANS com a revisão do processo de 
atualização periódica do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, pleito antigo da FenaSaúde.  
A norma disciplina e traz transparência ao processo. A expectativa é que as evidências científicas, 
aliadas à capacidade de pagamento da sociedade, se sobreponham aos interesses comerciais na 
incorporação de tecnologias. 
 
 

16.3.4. Principais Ações 
 
4º FÓRUM FENASAÚDE 
 
O Fórum da Saúde Suplementar é o principal evento promovido pela FenaSaúde e está entre os 
mais notórios do mercado. A quarta edição foi realizada nos dias 22 e 23 de outubro, no Rio de 
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Janeiro, promovendo um debate amplo e inclusivo de temas cruciais para o desenvolvimento e a 
sustentabilidade do setor.  
 
O ambiente propiciou oportunidades de trocas abertas entre os participantes. A plenária em 
formato arena aproximou o público do debate, e a comunicação utilizando o aplicativo possibilitou 
a participação de todos nas enquetes, nos espaços para perguntas ao final dos painéis e na 
timeline interativa. 
 
O Fórum ficou marcado pela valorização do diálogo e da conciliação entre visões distintas.  
A presidente da FenaSaúde, Solange Beatriz Palheiro Mendes, abriu o evento convidando todos os 
elos da cadeia produtiva para um diálogo sobre os principais desafios da Saúde Suplementar no 
Brasil. Na palestra magna, Robert Pearl chamou a atenção para a importância do contexto sobre os 
comportamentos dos agentes: o contexto da saúde privada leva à escalada de custos sem 
necessariamente melhorar a qualidade. No primeiro painel, “Economia e saúde no cenário 
brasileiro”, Marcos Lisboa (Insper) apresentou um amplo panorama dos desafios do Brasil nos 
próximos anos, ressaltando o grave problema fiscal, a urgência da reforma previdenciária e a grave 
crise dos Governos estaduais. O painel “Como fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS) nos 
planos de saúde” trouxe o palestrante Lewis Sandy com a experiência norte-americana sobre a APS 
na Saúde Suplementar, comparando a atual situação brasileira com a década de 70 nos Estados 
Unidos. Para o caso brasileiro, Gustavo Gusso disse que as mudanças devem começar na faculdade 
de Medicina, estendendo-se ao longo da vida profissional. 
 
Conduzida por Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, a palestra de abertura 
do segundo dia transmitiu uma visão otimista sobre o momento institucional brasileiro.  
O “Crescimento dos custos em saúde” foi abordado no terceiro painel por João Manoel Pinho de 
Mello, secretário de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência do Ministério da 
Fazenda. Ele discutiu a sustentabilidade da Saúde Suplementar, apresentando estratégias para um 
atendimento racionalizado. Fechando o evento, no painel “O futuro da informação”, o palestrante 
Henrique von Atzingen do Amaral expôs o impacto das novas tecnologias na saúde da população, 
como o potencial do compartilhamento de informações pelo próprio paciente por aplicativos em 
tempo real. 
 
Estratégia de comunicação 
 

O Fórum ocorreu na semana anterior ao segundo turno das eleições presidenciais, período em que 
há pouco espaço na imprensa para assuntos que não estejam ligados diretamente à política. 
Diante desse desafio, a assessoria realizou duas ações estratégicas para atrair os jornalistas ao 
evento. 
 
A primeira foi convidar jornalistas de veículos regionais que cobrem saúde. Como esperado, os 
grandes veículos de MG e SP declinaram o convite por conta das eleições. Mesmo assim, dez 
jornalistas de outras cidades foram recebidos no evento. 
 
A segunda ação estratégica foi uma coletiva de imprensa sobre a publicação “Desafios da Saúde 
Suplementar 2019”. A coletiva recebeu 21 jornalistas, com o destaque de veículos como TV Globo, 
TV Bandeirantes, Agência EBC e UOL. 
 
A presença dos ministros também estimulou a presença da grande imprensa e das agências, como 
a Reuters, que citou o evento ao cobrir os discursos. 
 
Nas ações pré-evento, destacaram-se as publicações de notas de agenda (O Dia e Folha de S. 
Paulo) e sobre Atenção Primária à Saúde no Blog Emergência (O Globo Online). A divulgação foi 
intensificada nas redes sociais (Plano de Saúde - O que saber), e foi feita pela primeira vez a 
cobertura em tempo real do evento por aplicativo. 
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A Atenção Primária à Saúde, um dos temas do Fórum, foi pautada pela assessoria de imprensa da 
FenaSaúde com o jornal O Globo, oferecendo personagens em conjunto com as operadoras, dados 
e indicação de entrevistados. A matéria “Médico de família é o remédio” foi chamada de capa do 
jornal no dia da abertura do evento. O tema também foi veiculado após o Fórum no Bom Dia Brasil 
(TV Globo). O painel sobre inovação e tecnologia também foi pautado pelo jornal O Globo após o 
evento. 
 
Tabela 2 - Resultado dos esforços de divulgação nas últimas três edições 

 
 

DESAFIOS DA SAÚDE SUPLEMENTAR 2019 
 

O calendário eleitoral apresenta, por ocasião das eleições para a Presidência da República e para o 
Congresso Nacional, um momento propício para o debate de temas de relevância nacional. A 
FenaSaúde tem publicado, nos anos eleitorais, um documento endereçado aos candidatos à 
Presidência. O objetivo é evidenciar a importância socioeconômica do setor e identificar os 
desafios enfrentados no Brasil. 
 
Em 2018, a Federação elaborou o guia “Desafios da Saúde Suplementar 2019”, uma publicação de 
78 páginas que traz um histórico do setor, expõe as principais causas do aumento das despesas 
assistenciais – um desafio para a sustentabilidade do segmento – e mostra os principais entraves 
legais e regulatórios para o desenvolvimento da Saúde Suplementar no Brasil. Os diagnósticos são 
baseados em dados, na experiência operacional das associadas da FenaSaúde e na observação 
criteriosa da experiência internacional. As propostas são fruto de intensos debates internos (nas 
Comissões Temáticas da Federação) e externos (nas Câmaras e Grupos Técnicos da Agência e em 
outros fóruns), tendo por base a literatura técnico-científica e soluções bem-sucedidas em outros 
países.  
 
O resultado desse esforço está sintetizado nas 11 propostas apresentadas pelo documento, dentre 
as quais se encontram o foco no atendimento especializado para a Atenção Primária à Saúde (APS) 
e as mudanças na regra de precificação e reajuste e no modelo de remuneração dos prestadores. 
 
AÇÕES DE COMUNICAÇÃO  
 

No início de 2018, a FenaSaúde definiu o tema do reajuste das mensalidades dos planos de saúde 
como bandeira de atuação, antecipando o provável aumento da insatisfação da sociedade: a 
inflação oficial (IPCA) manteve-se baixa, por volta de 4%, enquanto o aumento das despesas 
assistenciais per capita e a Variação do Custo Médico-Hospitalar (VCMH) mantiveram patamares 
históricos de 20%4. 
 
Para trazer o debate técnico para a cobertura da imprensa, os posicionamentos institucionais 
indicaram a escalada dos custos como fator preponderante no reajuste dos planos de saúde. Foi 
feito gerenciamento de crise com avaliação diária do impacto de fatores de risco sobre a reputação 
dos negócios das operadoras e stakeholders envolvidos. Em paralelo, foram realizados encontros 
de relacionamento com a imprensa, como o 2º Encontro de Comunicação da Saúde Suplementar. 
 
A Federação também apostou em uma campanha publicitária envolvendo veículos de televisão, 
rádios e redes sociais. O slogan da campanha foi “Quem faz as contas, tem plano de saúde”, com a 
participação do Sr. Dinheiro. A campanha atingiu 29,5 milhões de telespectadores na televisão 
aberta, 14 milhões de visualizações no YouTube e quase 15 milhões de ouvintes nas rádios. 
 

																																																								
4		 Segundo cálculos amostrais de planos individuais realizados pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). O 
patamar de assemelha ao observado para planos coletivos.	
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Em setembro, a FenaSaúde lançou animação no estilo draw my life para explicar os reajustes dos 
planos de saúde de maneira mais simples e didática. O vídeo demonstra o funcionamento do 
fundo gerido pelas operadoras, os diferentes fatores que influenciam o aumento nas mensalidades 
e por que a inflação médica não se equipara aos índices de inflação geral. 
 
 

ENCONTROS DE COMUNICAÇÃO 
 

Os Encontros de Comunicação são uma inovação no padrão de relacionamento do setor com a 
imprensa. Centrada em temas estratégicos e, por isso mesmo, com grande espaço para polêmica e 
divergência de opiniões, a programação permite a discussão franca sobre a formação da imagem 
da Saúde Suplementar. O 2º Encontro de Comunicação da Saúde Suplementar – realizado em 18 
de abril de 2018, em São Paulo – debateu os fatores do reajuste dos planos de saúde e a 
dificuldade em transmitir à sociedade as reais causas que determinam os índices de aumento. A 
audiência foi composta por profissionais de comunicação, diretores das empresas associadas à 
FenaSaúde e jornalistas especializados e da grande imprensa. 
 
Na abertura do evento, o presidente da Comissão de Comunicação da FenaSaúde, João Alceu 
Amoroso Lima, destacou a importância do encontro em dar transparência e explicar as razões do 
reajuste. O presidente substituto da ANS, Leandro Fonseca, lembrou que é preciso ampliar o 
debate sobre como tornar o acesso à saúde sustentável e adequado, arrefecendo os custos do 
setor. Já o diretor executivo da FenaSaúde, José Cechin, explicou as diferenças entre a inflação 
oficial da economia e a variação dos custos per capita que definem os reajustes dos planos de 
saúde. Na sequência, o superintendente executivo do Instituto de Estudos da Saúde Suplementar 
(IESS), Luiz Augusto Carneiro, apresentou pesquisa sobre a VCMH no Brasil e no mundo. 
 
O jornalista Ascânio Seleme (O Globo) destacou a importância de uma comunicação clara e 
objetiva com a imprensa por parte das empresas. Na última palestra, a jornalista Mara Luquet (My 
News) comentou entrevista feita com a executiva Carolina Mazza, da Mercer. Também no Encontro, 
Fernando Pesciotta, diretor da CDN Comunicação, analisou a cobertura do reajuste dos planos feita 
nos anos anteriores pela imprensa. Ao final de cada palestra, os presentes debateram os temas e 
apontaram sugestões. 
 
Entrevistas realizadas no pós-evento mostraram que o objetivo vem sendo alcançado: o encontro é 
considerado positivo e útil pelos participantes, pois há abertura e interesse no diálogo vindo de 
ambas as partes. 
 
 

NOVO MODELO DE REAJUSTE 
 

No debate público sobre reajustes dos planos de saúde, a Agência estabeleceu como eixo 
prioritário o “Reajuste para Planos Individuais”, visando a promover a sustentabilidade, a 
transparência e a concorrência. Desde o início, a FenaSaúde alertou que a revisão do modelo de 
reajuste é indissociável da revisão técnica, como apontado na literatura econômica, pois o modelo 
não seria capaz de recompor as perdas passadas dos planos individuais, perpetuando o 
desequilíbrio econômico-financeiro desses contratos. 
 
A primeira versão do modelo proposto pela ANS foi baseada no modelo price-cap, tendo por 
índice de reajuste a variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), descontado de um fator de 
produtividade (fator X) baseado no ganho de produtividade estimado da economia. 
 
A FenaSaúde realizou diversas avaliações da VCMH. Os modelos foram debatidos em comissões 
técnicas e no Grupo de Trabalho (GT Reajuste) criado para o tema. A FenaSaúde promoveu, em 
janeiro, um workshop com especialistas do Governo, da academia e do setor. Não houve consenso 
sobre a adequação do modelo price-cap no reajuste de planos individuais. 
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A avaliação da FenaSaúde mostrou que o modelo falhava em não atuar sobre as causas do 
aumento de custos do setor e na inadequação do fator X proposto. Além disso, a FenaSaúde 
apontou que as despesas assistenciais, o vetor mais importante de aumento dos custos, não são 
diretamente gerenciadas pelas operadoras. Foram apontadas, ainda, a ausência de evidência 
empírica do modelo na Saúde Suplementar e a exiguidade do tempo para melhor avaliação desses 
impactos da proposta. 
 
Mesmo com a recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU) para a reavaliação da 
metodologia, as discussões não avançaram, e o modelo utilizado em 2018 foi similar ao dos anos 
anteriores. A manutenção da metodologia motivou o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
(Idec) a interpelar judicialmente a ANS, solicitando reajuste abaixo do concedido. O Ministério da 
Fazenda também fez críticas ao modelo utilizado. Em paralelo, a FenaSaúde lançou campanha 
publicitária sobre os motivos da necessidade de reajustes dos planos de saúde. 
 
Assim, o tema foi retomado em audiência pública. A FenaSaúde apresentou as propostas 
elaboradas pelo GT de Reajuste, sugerindo alterações no modelo, com melhorias no cálculo da 
VCMH e propondo o cálculo de eficiência/produtividade por uma entidade externa, com base no 
setor de saúde. Também foi proposto um mecanismo de reajuste por meio da avaliação de custos 
caso a caso, baseado na experiência da regulação norte-americana. 
 
Ciente de reiteradas críticas dos mais diversos segmentos da sociedade, a ANS mudou o modelo 
proposto, reconhecendo a existência de dois tipos de componentes de custo: gerenciável e não 
gerenciável. A parcela não gerenciável abdicou do uso da produtividade da economia, substituindo 
o fator X por um Fator de Ganho de Eficiência (FGE), e aperfeiçoou a metodologia de cálculo da 
variação das despesas assistenciais. Já a parcela gerenciável dos custos (custos administrativos e de 
comercialização) passou a ser reajustada pelo IPCA expurgado. 
 
Na última audiência pública do ano, a FenaSaúde reconheceu os ganhos na transparência da nova 
proposta, mas apontou a falta de detalhamento metodológico. Uma das novidades na fórmula, o 
FGE, carecia de evidências teóricas e empíricas, e a sua aplicação, sem entendimento dos 
incentivos gerados, seria um risco para o setor. 
 
A proposta final do modelo de remuneração, aprovada pela ANS na última reunião de diretoria 
colegiada de 2018, trouxe aperfeiçoamentos na metodologia de cálculo, reconhecendo algumas 
das críticas apresentadas pelo setor sobre os cálculos da variação das despesas assistenciais, do 
FGE e no uso do IPCA expurgado do próprio reajuste dos planos. A FenaSaúde pleiteou à Agência 
transparência na memória de cálculo e nas bases de dados utilizadas, ressaltando a necessidade de 
mudança na forma de disponibilização das bases. 
 
 

MECANISMOS FINANCEIROS DE REGULAÇÃO 
 

A nova norma5 trouxe inovações na aplicação dos mecanismos financeiros de regulação. Além de 
as novas regras permitirem o funcionamento de contratos com franquia, a ANS acatou o 
argumento da FenaSaúde de que o limite de coparticipação, para ser efetivo, precisava ser mais 
alto, ficando estabelecido em 40%. Não obstante, a norma ampliou a proteção aos beneficiários 
estabelecendo limites de exposição financeira e trouxe, ainda, uma lista de procedimentos e 
eventos em saúde isentos de incidência de coparticipação e franquia. Além de exames preventivos, 
a isenção também se aplicaria a procedimentos que, no entender da Agência, não são suscetíveis 
ao risco moral, tais como hemodiálise, quimioterapia e medicamentos imunobiológicos. Outra 

																																																								
5   RN 433, de junho de 2018. 
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proposta6 foi a possibilidade de previsão de direcionamento de rede para os procedimentos 
isentos, bonificando os beneficiários com hábitos saudáveis. 
 
A aplicação da norma foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou que o 
tema deveria ser debatido pelo Congresso Nacional. A Federação defendeu a importância da 
resolução, que possuía base técnica e atendia às demandas dos contratantes de planos. Mesmo 
assim, a norma foi revogada pela Agência. 
 
Em audiência pública na ANS após a revogação, a FenaSaúde desmistificou o tema mostrando que 
os mecanismos já são realidade – 50% dos planos possuem coparticipação ou franquia. Na 
oportunidade, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) manifestou-se por um limite de 25% 
na coparticipação.  
 
A FenaSaúde permanece defendendo a revisão das regras de franquia e coparticipação como 
geração de incentivos ao oferecimento de novos produtos e ao uso adequado dos planos de 
saúde, mantendo o assunto em pauta. 
 
 

PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA DO ROL DE PROCEDIMENTOS  
E EVENTOS EM SAÚDE 
 

A Resolução Normativa 439, editada ao final de 2018 e vigente desde a sua publicação, normatizou 
o processo de atualização do Rol, fixando as diretrizes, requisitos de elegibilidade das demandas, 
critérios de análise, forma de participação social e o fluxo do processo. Até a sua edição, esse 
processo estava fundamentado em Nota Técnica de 2013, emitida pela DIPRO, que continha 
princípios, regras de priorização das demandas e alguma descrição do fluxo. A ampla participação 
da sociedade civil como proponente de novas tecnologias é uma das novidades trazidas pela 
norma. 
 
A revisão do processo é um pleito antigo da FenaSaúde, que em diversos fóruns e 
posicionamentos oficiais deu ênfase à necessidade de uma avaliação sistemática nos moldes da 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec). Reiteradamente insistiu para que os 
critérios de avaliação considerassem, além da eficácia da tecnologia, o custo-efetividade e a 
capacidade orçamentária da população. Em meados de 2017, a FenaSaúde se reuniu com o diretor-
presidente da ANS e apresentou documento com várias críticas ao modelo adotado, sendo a falta 
de Avaliação de Impacto Orçamentário (AIO) para respaldar o processo decisório um dos pontos 
mais frágeis. Foi ressaltado que a falta de transparência nos preços dos dispositivos médicos, o 
desconhecimento dos custos agregados da maioria das tecnologias no Brasil e a diversidade 
populacional territorial dificultam a AIO. Com isso, a utilização da nova tecnologia deixa de ser 
guiada por dados clínicos, e a sua incorporação, inevitavelmente, é influenciada pelas indústrias 
farmacêutica e de produtos médicos, que pressionam os profissionais de saúde. 
 
Vale ressaltar o reconhecimento da ANS7 de que etapas e fluxos, embora delineados, não estavam 
claramente definidos. Havia incerteza no processo de decisão de incorporação de tecnologias, o 
que gerava questionamentos das partes interessadas. Faltava clareza nos requisitos de 
admissibilidade de solicitações de incorporações, no escopo da análise técnica quanto aos 
benefícios e impactos das tecnologias, no processo de tomada de decisão e na interface com os 
entes interessados ou diretamente afetados (beneficiários, operadoras e prestadores de serviço).  
A Agência também concordou que havia conflito de interesses permeando os debates, agravados 
pelo volume e complexidade das demandas e das formas de análise das tecnologias. São questões 
que estavam entre as críticas apontadas pela Federação.   

																																																								
6   Revogação da Súmula DICOL 7.	
7			Nota	Técnica	nº	19/2018,	de	5/2/18.	
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A RN 439 foi positiva por disciplinar com mais rigor e trazer mais transparência ao processo de 
atualização do Rol. A expectativa é que o rito processual estabelecido seja cumprido por todos os 
entes envolvidos e que as evidências científicas, aliadas à capacidade de pagamento da sociedade, 
se sobreponham aos interesses comerciais na incorporação de tecnologias no setor de Saúde 
Suplementar. 
 
 

ISS 
 

LC 157/2016 
 

A Lei Complementar 157/20168 promoveu o deslocamento de competência para o recolhimento 
do ISS ao município do tomador de serviços de assistência à saúde. Alterou, ainda, a definição de 
tomador de serviços e a alíquota mínima do imposto, vedando qualquer possibilidade de redução 
da base de cálculo. 
 

a) Frente Jurídica 
 

Em novembro de 2017, a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), em 
conjunto com entidades representativas de categorias afetadas pelas modificações trazidas 
pela lei - entre elas, a FenaSaúde -, contratou escritório externo para patrocinar Ação Direta de 
Inconstitucionalidade9. O objetivo era suspender a vigência da LC 157/16 e decretar a 
inconstitucionalidade do artigo que alterou o município competente para recolhimento do 
tributo. A partir de então, outras entidades, municípios e operadoras ingressaram na condição 
de amicus curiae, advogando tanto posições favoráveis quanto contrárias ao pedido feito nessa 
ação. 
 
Em março de 2018, o ministro relator, Alexandre de Moraes, concedeu medida cautelar para 
suspensão da eficácia do artigo 1º da LC 157/2016 e de toda legislação local editada para sua 
regulamentação, de forma que se conservou a sistemática da LC 116/2003. A competência para 
recolhimento do tributo permanece, por ora, no município do prestador de serviços de assistência 
à saúde.  

 
Não há perspectiva de julgamento pelo Plenário do STF a respeito da confirmação da cautelar 
concedida, tampouco do mérito da ADI 5.835. 
 
As associadas entenderam que o auxílio de escritório externo seria importante no 
monitoramento das leis municipais editadas conforme o disposto na LC 157/2016. Dessa forma, 
foi feito mapeamento das normas municipais mais relevantes às associadas, e são fornecidas a 
elas orientações sobre medidas judiciais, visando a sustar a vigência de regras que não estejam 
em conformidade com a decisão do STF. Além disso, o escritório tem fornecido suporte 
permanente sobre cobranças eventuais para recolhimento do imposto nos novos moldes, 
apesar da decisão do tribunal superior. 

 
b) Frente Operacional 

 

Ao longo do ano, a FenaSaúde, em conjunto com a CNF, participou do desenvolvimento do 
Sistema de Declaração Padronizada do ISSQN (DPI) com o Serviço Federal de Processamento 
de Dados (SERPRO) com o objetivo de centralizar o cumprimento das obrigações tributárias 
acessórias. A CNF, em parceria com a Federação e outras 10 entidades, vem contribuindo para 
o desenvolvimento do sistema com a identificação e correção de problemas e questões 
operacionais – como a consistência das bases cadastrais. O esforço também envolve a 

																																																								
8			Publicada	em	01/06/2017.	Alterou	a	Lei	Complementar	116/2003.	
9			Distribuída	no	STF	sob	o	número	5.835.	
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estimativa do volume de dados trafegados, para o caso em que a decisão liminar não se 
confirme, e a obrigatoriedade do recolhimento do imposto pulverizado em 5.500 municípios se 
torne uma obrigação imediata. 
 
Em outubro de 2018, foi contratada consultoria para acompanhamento operacional específico 
das próximas etapas de elaboração do Sistema DPI. Atualmente, está sendo avaliada a 
renovação do contrato com o Serpro e estimada a volumetria de dados para comportar os 
acessos das associadas, na hipótese de revogação da cautelar concedida na ADI 5.835. 

 
c) Frente Legislativa 

 
Em 2018, a FenaSaúde trabalhou em oito proposições legislativas federais e uma distrital, que 
pretendem alterar as regras de recolhimento do ISS. Merece destaque a atuação nos textos dos 
projetos de lei complementar PLP 461/2017 e PLP 507/2018. 

 
O PLP 461/201710 dispõe sobre o padrão nacional de obrigação acessória do ISS. Com a 
apresentação de emenda substitutiva posterior, o beneficiário dos planos privados de 
assistência à saúde foi identificado como tomador de serviço dos planos privados de 
assistência à saúde. A Federação elaborou emendas modificativas para: definir como tomador 
de serviço o contratante de planos coletivos; definir a base de cálculo do tributo; e vedar a 
retenção do imposto pelo tomador. 

 
O PLP 507/2018 objetiva definir como tomador de serviço o beneficiário dos planos privados 
de assistência à saúde, independentemente do tipo de contratação. A FenaSaúde elaborou 
emenda modificativa com o objetivo de definir como tomador de serviço a empresa 
contratante de planos coletivos. 

 
 

RE 651.703/PR 
 

Em 2017, o Recurso Extraordinário 651.703/PR fixou tese segundo a qual “as operadoras de planos 
privados de assistência à saúde (plano de saúde e seguro-saúde) realizam prestação de serviço 
sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da 
CRFB/88”. Ainda naquele ano, a FenaSaúde apresentou Embargos de Declaração para aperfeiçoar 
alguns pontos do julgamento. Foi solicitada a exclusão da expressão “seguro-saúde”, sob o 
argumento de que sobre ele já incide o IOF, imposto com fundamentação de previsão 
constitucional diversa e que, se devido pelas seguradoras do setor, poderia gerar condições 
concorrenciais desequilibradas entre as operadoras, além de bitributação a uma das modalidades 
de empresas que atuam no setor de saúde. 
 
Em outubro de 2018, o escritório externo realizou audiências com os ministros do STF, incluindo o 
presidente Dias Toffoli, para sustentar as razões da FenaSaúde nos Embargos de Declaração e 
distribuir memoriais acompanhados de estudo sobre o impacto do recolhimento do IOF pelas 
seguradoras especializadas em saúde. Inicialmente o julgamento foi pautado em novembro e 
dezembro, mas foi adiado devido à inclusão de temas penais prioritários nas datas previstas pelo STF. 
 
 

NOVO MARCO LEGAL DA SAÚDE SUPLEMENTAR 
 

O projeto consiste na elaboração de proposta legislativa com o objetivo de estabelecer um novo 
marco legal para os serviços privados de assistência à saúde. O trabalho se iniciou a partir da 
definição das premissas estratégicas para a minuta de anteprojeto de lei, em especial: a garantia de 
sustentabilidade econômico-financeira das operadoras, aliada à ampliação de acesso aos serviços 
de Saúde Suplementar, e o avanço na estruturação das questões contratuais e regulatórias. 

																																																								
10			Originado do PLS 445/2017.	
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O passo seguinte foi o diagnóstico do atual panorama legal e normativo da Saúde Suplementar. 
Com o apoio de escritório externo contratado, foi elaborado também o texto inicial que seria 
submetido ao Grupo de Trabalho constituído pela FenaSaúde. 
 
O GT, composto por membros das áreas técnica e jurídica das associadas, discutiu os aspectos 
contemplados pela minuta de anteprojeto, dentre eles os de caráter assistencial, econômico-
financeiro, jurídico, regulatório e administrativo. Alguns temas estão submetidos às comissões 
temáticas da Federação e às diretorias das associadas, de forma a se consolidar proposta que 
tenha convergência de interesses. 
 
 

REGULAÇÃO PRUDENCIAL 
 

Mudança das regras prudenciais / solvência (TAP, PEONA/SUS e PIC) 
 

Entre os temas apresentados em reunião da Comissão Permanente de Solvência, em março de 
2018, o regulador destacou a necessidade de induzir as operadoras a realizarem a gestão dos 
riscos a que estão submetidas por meio de diretrizes ou recomendações de boas práticas de 
governança corporativa. Segundo a ANS, o nível de governança atual decorre das exigências 
regulatórias. No entanto, entende que é necessário avançar, considerando o risco de insolvência e 
a descontinuidade das operações decorrentes de falhas de controles internos e baixa capacidade 
de gestão de riscos em algumas operadoras. Na ocasião, a Agência solicitou que o setor 
encaminhasse propostas para avaliação da DIOPE, considerando formas de verificação de boas 
práticas de governança e gestão de riscos em uma operadora com fundamentação e resultados. 
 
A primeira contribuição11 da FenaSaúde, enviada à ANS em março, consolidou as contribuições 
apresentadas na reunião da Comissão Permanente de Solvência, na qual enfatizou que a 
governança baseada em riscos é de fundamental importância para o desenvolvimento do setor. A 
Federação ressaltou, também, que deve haver convergência entre as exigências de governança da 
ANS e dos outros agentes regulatórios, especialmente no que diz respeito à criação de conselhos 
para atender à regulação da ANS. O exemplo disso é que algumas operadoras passam por 
processo de governança decorrente da regulação de outras entidades, como BC e Susep. 
Posteriormente, a Federação reiterou a necessidade de convergência dos requisitos de governança 
em audiência pública12 e em consulta pública13, sugerindo algumas práticas de governança. 
 
A Agência pretende publicar a RN que dispõe sobre a redução do fator de capital regulatório ainda 
no primeiro semestre de 2019, trazendo clareza acerca dos incentivos regulatórios. 
 
Dentre as contribuições da Federação em consulta pública14 sobre a proposta de RN que 
estabelece critérios de constituição da provisão de eventos/sinistros ocorridos e não avisados no 
Sistema Único de Saúde (SUS) e da provisão de insuficiência de contraprestações, incluiu-se a 
solicitação de início da constituição das provisões para 2020. 
 
Após passar por revisões em novembro, como a alteração do prazo de constituição de 48 para 36 
meses e o início da constituição da provisão passando de janeiro/2019 para janeiro/2020, a minuta 
de RN foi aprovada sem ressalvas. 
 
 
 

																																																								
11			Ofício	017/2018/PRESI.	
12   Audiência Pública nº8 de maio de 2018. 
13   Consulta Pública 67, de junho de 2018, com o ofício 034/2018/PRESI. 
14   Consulta Pública 68, de julho de 2018, com o ofício 035/2018/PRESI. 
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Resolução Normativa nº 435 – Plano de Contas padrão da ANS 
 

As alterações periódicas no Plano de Contas procuram tanto aprimorar o monitoramento 
econômico-financeiro do regulador feito por meio das informações contábeis quanto refletir 
melhor as atividades das operadoras. Entre as alterações normativas propostas no Comitê Contábil 
da ANS, destacaram-se: o desdobramento das despesas com eventos indenizáveis nas diversas 
modalidades de remuneração aos prestadores de serviços assistenciais; a obrigatoriedade da 
publicação das demonstrações financeiras anuais no site das operadoras; regras e parâmetros para 
exigências de constituição de provisões técnicas (PIC – PEONA/SUS) e de elaboração do Teste de 
Adequação do Passivo (TAP); e o envio eletrônico das demonstrações financeiras. A Federação 
destacou15 a necessidade de ajuste da codificação e da nomenclatura do Elenco de Contas, tendo 
em vista contemplar as despesas assistenciais com os prestadores considerando os modelos de 
pagamentos utilizados nos contratos existentes. 
 
Em audiência pública16 sobre a proposta de alteração dos anexos da RN17 que tratam das normas 
contábeis para o setor, o regulador enfatizou que a estrutura do plano de contas não seria 
alterada, mantendo a regulação sobre 9 dos 13 dígitos. A FenaSaúde reiterou18 a necessidade de 
um posicionamento da ANS sobre a adoção de um novo Comitê de Pronunciamento Contábil 
(CPC) ou suas atualizações, diante das implicações dessas alterações no mercado de Saúde 
Suplementar, e a exclusão da exigência de Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) pelo método 
direto emitido por auditoria independente. 
 
Em novembro, foi publicada a RN 435, atualizando o Plano de Contas padrão da ANS e alterando 
dispositivos da RN 173, que dispõe sobre a versão XML (Extensible Markup Language). A norma 
entra em vigor a partir de 01/01/2019, com destaque para a realização do TAP a partir das 
demonstrações financeiras do exercício de 2020 e a contabilização das diversas formas de 
remuneração praticadas no setor. 
 
 
Novos critérios de constituição de provisões técnicas – PEONA/SUS e PIC 
 

Em debate sobre o tema na Comissão Permanente de Solvência, a ANS enfatizou a necessidade de 
uma avaliação abrangente da situação financeira de uma operadora considerando o montante das 
provisões técnicas, o capital requerido e as fontes disponíveis de capital. Segundo a Agência, esses 
aspectos da avaliação de solvência estão intrinsecamente inter-relacionados e não podem ser 
analisados de forma isolada. Por essa razão, apresentou proposta de implementação da provisão 
de eventos ocorridos e não avisados referente a procedimentos realizados na rede pública (SUS) 
por beneficiários de planos privados de saúde (PEONA/SUS) e da provisão de insuficiência de 
prêmios e contraprestações (PIC). 
 
A FenaSaúde destacou19 a necessidade de o regulador avançar no aprimoramento das informações 
a serem enviadas nas cobranças do Ressarcimento ao SUS às operadoras, considerando o lapso 
temporal entre a ocorrência do evento e a identificação do beneficiário. Ressaltou que essa 
disfunção acarreta um acúmulo dos valores associados à realização de procedimentos em 
beneficiários. Dessa forma, propôs-se que o montante a ser provisionado ao SUS seja escalonado a 
partir da ocorrência do aviso à operadora. Adicionalmente, solicitou que os valores dos eventos 
indenizáveis a serem utilizados no cálculo da PEONA/SUS deveriam considerar apenas os saldos 
líquidos, descontando os valores impugnados.  

																																																								
15   Ofício 022/2018/PRESI. 
16   Audiência Pública nº 12 em 14/09/2018. 
17   RN nº 290/2012. 
18   Também via Ofício 022/2018/PRESI.	
19   Ofício 017/2018/PRESI. 
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Em consulta pública20 sobre a proposta de RN que estabelece critérios de constituição das 
provisões, a Federação solicitou21 período de adequação ao longo do próximo exercício fiscal 
(2019) para que as operadoras apresentem suas próprias metodologias e prazo para adequação às 
exigências do regulador. 
 
Após passar por revisões em novembro, como a alteração do prazo de constituição de 48 para 36 
meses e o início da constituição da provisão passando de janeiro/2019 para janeiro/2020, a minuta 
de RN foi aprovada sem ressalvas. 
 
 
 

PUBLICAÇÕES FENASAÚDE	
 

 

																																																								
20   Consulta Pública 68, de julho de 2018. 
21   Ofício 035/2018/PRESI.	
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(continuação)
título resumo

Solvência no Mercado de Saúde Suplementar

A regulação da solvência no mercado de saúde 
suplementar foi um grande marco no início dos 
anos 2000. A diversidade dos players que 
operavam naquela época fez do tema um 
grande desafio.

Reajuste dos Planos e                                   
Seguros Privados de Saúde

Este guia foi desenvolvido para facilitar a 
compreensão das regras de aplicação de 
reajustes nas mensalidades dos planos e 
seguros privados de assistência à saúde.

Por Dentro da Saúde Suplementar -                      
Planos Médicos - Perfil dos Beneficiários,           
utilização e despesas

Contém informações sobre a produção e a 
despesa assistencial dos planos de saúde. 
Foram incluídos dados sobre os beneficiários 
de planos médicos por faixa etária e por 
segmentação assistencial. Nesta edição a saúde 
mental e a saúde da mulher foram destaques.

Por Dentro da Saúde Suplementar -              
Beneficiários de planos de assistência médica e 
exclusivamente odontológicos

Saúde é Informação -                                                         
Os desafios para uma vida saudável

Nova publicação, em formato de revista, com 
objetivo de disseminar conhecimentos ao 
público geral que incentivem os cuidados com a 
saúde, orientando as escolhas e promovendo a 
transparência. Um tema específico será 
abordado em cada trimestre. O 1º exemplar 
mostra como os hábitos de vida dos brasileiros 
impactaram os indicadores de saúde.

Saúde é Informação -                                                            
Hábitos de vida dos brasileiros

No formato de livreto de bolso, tem o seu 
conteúdo apresentado em tabelas e gráficos.

Guia de Boas Práticas para Evitar Desperdícios           
em Saúde

Uma das maiores preocupações do sistema de 
Saúde Suplementar é o elevado nível de 
desperdícios onerando os custos.

Desafios da Saúde Suplementar - 2019
Apresenta um diagnóstico com as virtudes do 
sistema, mas também do cenário preocupante 
para o seu progresso e desenvolvimento.

Mercado de Saúde Suplementar
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16.4. Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) 
 
 

16.4.1. Mensagem do Presidente da FenaCap 
 
No último ano, tivemos momentos desafiadores diante das incertezas econômicas, mas também 
houve oportunidade de avançar em questões muito relevantes.  
 
A mais importante delas, sem dúvida, foi a edição do novo marco regulatório da Capitalização, 
depois de quase dois anos de discussões intensas.  
 
O mercado, por meio da FenaCap, atuou de maneira colaborativa com a Susep ao longo de todo 
esse período, e, embora as novas regras não sejam perfeitas, elas trazem mais segurança jurídica e 
transparência às nossas operações. 
  
No decorrer do ano de 2018, nosso Programa de Educação em Seguros permitiu alinhar nossas 
estratégias à agenda econômica e social brasileira. Ampliamos nosso diálogo com a sociedade, por 
meio da intensificação da comunicação nas redes sociais e da realização do programa Trilhas 
FenaCap, criado no período para estreitar laços com parceiros e profissionais do nosso mercado. 
   
Temos buscado aprimorar nossas relações de consumo, e a iniciativa de lançar em ambiente digital 
a campanha institucional “Melhor Amigo”, entre julho e novembro de 2018, veio coroar esses 
esforços, permitindo alcançar cerca de 5 milhões de pessoas com nossas mensagens. Essa foi uma 
das contribuições da FenaCap para ampliar a visibilidade e o conhecimento sobre o nosso setor, 
promovendo o aumento da percepção de valor dos títulos de capitalização. 
  
Outra iniciativa, esta em conjunto com a CNSeg, nos permitiu apresentar o setor e sua importância 
econômica e social aos presidenciáveis, elencando nossas principais propostas e reforçando a tese 
de que muito podemos colaborar para o aprimoramento de políticas que visem à ampliação do 
bem-estar das famílias brasileiras e ao desenvolvimento econômico do País. 
  
A capitalização está cada vez mais presente na vida das pessoas, seja como solução para conquista 
da disciplina para juntar dinheiro, para garantia locatícia, para o exercício da filantropia ou para 
alavancagem de outros segmentos econômicos. 
  
Com o novo marco regulatório, nossa expectativa é inovar e iniciar um novo ciclo de crescimento 
do mercado. Temos trabalhado intensamente nisso e no aprimoramento da governança, para que 
o setor avance de maneira sustentável, continue a gerar emprego e renda e contribua para o 
aumento da poupança interna, condição essencial a um país que tem pela frente o desafio de 
voltar a crescer. 
 

Marcos Coltri 
Presidente FenaCap 
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16.4.2. Diretoria 
 

Presidente 

Marco Antonio da Silva Barros (até 15/06/2018)  Brasilcap Capitalização S/A 
Marcos Renato Coltri (a partir de 28/06 2018) Brasilcap Capitalização S/A 

Vice-Presidentes 

André Luiz Lauzana dos Santos SulAmérica Capitalização S/A – Sulacap 
Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz Filho Brasilcap Capitalização S/A 
Jair de Almeida Lacerda Junior Bradesco Capitalização S/A 
Ryvo Matias Pires dos Santos Caixa Capitalização S/A 

Diretores 

Alexandre Petrone Vilardi Icatu Capitalização S/A 
Emmanuel Pelege Cardif Capitalização S/A 
José Maria Corsi Santander Capitalização S/A 
Luciano Felipe de Carvalho Benício Santander Capitalização S/A 
Luciano Graneto Vieira Investcap Capitalização S/A 
Luiz Fernando Butori Reis (a partir de 28/06/2018) Cia Itaú de Capitalização 
Leon Gottlieb (até 02/04/2018) Cia. Itaú de Capitalização 
Marcio Coutinho Teixeira de Carvalho Capemisa Capitalização S/A 
Marcos Roberto Loução Porto Seguro S/A 
Renato Fernandes. Mapfre Capitalização S/A 

Conselho Fiscal 
Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa Bradesco Seguros S/A 

Laenio Pereira dos Santos SulAmérica Capitalização S/A 

Roberto de Souza Santos Azul Companhia de Seguros Gerais 
Suplentes 

Gilberto Lourenço da Aparecida Mapfre Seguros Gerais	
 
 

16.4.3. Relatório de Atividades  
 
Com o objetivo de tornar ainda mais assertivas as atividades das suas sete Comissões Técnicas, a 
FenaCap promoveu, em 2018, uma reorganização desses fóruns. Com o novo desenho, a FenaCap 
passou a ter quatro CTs. No mesmo período, a fim de dar agilidade às discussões sobre o marco 
regulatório, a FenaCap criou a “Comissão das Comissões”, integrada pelos presidentes de cada 
uma delas. 
 
Após quase dois anos de tratativas, a Susep editou o novo normativo, por meio da Circular Susep 
569/2018, publicada em maio; da Circular Complementar 576/2018, de agosto; e da Circular 
582/2018. 
 
O marco regulatório criou duas novas modalidades de produtos – Instrumento de Garantia e 
Filantropia Premiável –, trazendo mais transparência e segurança jurídica para o mercado, uma vez 
que essas soluções já existiam, mas não tinham regulamentação própria, sendo operacionalizadas 
e comercializadas dentro das modalidades Tradicional e Popular/Incentivo, respectivamente. 
 
Pouco depois da publicação da primeira Circular Susep, em junho, tomou posse o novo presidente 
da Federação, o executivo Marcos Renato Coltri, membro do Conselho de Administração da 
Brasilcap e diretor da área de Empréstimos, Financiamentos e Crédito Imobiliário do Banco do 
Brasil, reeleito para o cargo ao fim do exercício, quando uma nova diretoria foi eleita para a 
administração da Federação. 
 
Coltri assumiu a presidência da Federação em momento de reversão de expectativas, uma vez que 
o mercado passou a reagir positivamente: no segundo trimestre, o segmento experimentou um 
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aumento de receita, o que se refletiu positivamente no volume de reservas, mesmo com o fraco 
desempenho da economia.  O movimento se manteve ao longo do ano de 2018, reafirmando a 
resiliência do setor em períodos de crise. Confirmando tendência verificada no início do período, 
houve também redução sucessiva no volume de resgates. Esse desempenho trouxe otimismo ao 
mercado, ainda que o cenário econômico tenha permanecido desafiador. 
 
 

16.4.4. Ação institucional da FenaCap | 2018 
 
 

MARCO REGULATÓRIO 
 

A FenaCap participou ativamente das discussões sobre o marco regulatório da Capitalização, no 
âmbito de Comissão Especial criada pela Susep. Embora o novo normativo tenha sido bem 
recebido, houve consenso entre as empresas associadas à FenaCap de que era necessária a 
construção de um documento específico, com orientações para o mercado, além da retificação de 
alguns pontos da regulamentação, visto que o texto final não atendeu à totalidade das sugestões 
do mercado. Ao término de 2018, o documento com orientações estava em fase de finalização. 
 
 

IFRS 
 

A FenaCap avançou nas discussões a respeito da adoção de normas de contabilidade 
internacionais – International Financial Reporting Standards (IFRS) – no período, contratando 
consultoria externa para apoiar o mercado.  Há um forte movimento no mercado brasileiro e, em 
particular, no mercado segurador, o que inclui a Capitalização, para promoção da chamada 
convergência contábil, um processo que visa à conformidade das normas brasileiras de 
contabilidade em relação às normas internacionais. Vários países têm buscado essa convergência, 
para que haja um normativo único, aceitável globalmente, que possa garantir o máximo de 
transparência nas demonstrações contábeis das empresas. A Susep constituiu um grupo de 
trabalho para discutir a convergência das normas internacionais de contabilidade, que utilizará a 
nova redação do IFRS 9 para o tratamento dos produtos de capitalização. Esse grupo 
multidisciplinar tem representantes do mercado de seguros, capitaneado pelas suas Federações, 
além de membros do Ibracon, que representam os auditores independentes no Brasil.  
 
 

ATUALIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO ”A CAPITALIZAÇÃO NA AGENDA ECONÔMICA  
E SOCIAL BRASILEIRA” 
 
Com o apoio da Superintendência de Estudos e Projetos da CNseg, a FenaCap iniciou a atualização 
da publicação “A Capitalização na Agenda Social e Econômica Brasileira”, cuja base foi um estudo 
aprofundado sobre o impacto da atividade no cotidiano das famílias brasileiras e a sua importância 
para o segmento empresarial como um todo, realizado em 2015.  As informações reunidas na 
publicação traduzem a dimensão alcançada pelo setor como instrumento de educação financeira, 
como solução para alavancar novos negócios, promover o desenvolvimento social e ampliar a 
filantropia.  
 
 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
Mídias Sociais 
 

A FenaCap lançou, em julho, a sua primeira campanha institucional com ênfase no consumidor 
final. Com base em uma estratégia totalmente digital, a campanha permaneceu nas redes sociais e 
portais noticiosos de elevada audiência até dezembro. A iniciativa foi parte dos esforços de 
educação financeira desenvolvidos pela entidade no âmbito do Programa de Educação em Seguros. 
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O desenvolvimento da campanha “Melhor Amigo” incluiu a criação de uma mascote – um 
cachorrinho charmoso que ajuda seus donos a resistirem aos impulsos de atender aos apelos do 
consumo e a guardar dinheiro para depois gastar – que esteve presente em todas as peças: 
banners, vídeos, e-mail marketing, social ads (anúncios) e publieditoriais.  
 
A estratégia da FenaCap, elaborada em parceria com a agência Binder, buscou ampliar o 
conhecimento sobre capitalização e foi desenvolvida nas praças do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Minas Gerais, Brasília e Porto Alegre. As peças abordaram todas as modalidades da capitalização 
de maneira didática e lúdica. 
 
O objetivo de estabelecer um relacionamento cada vez mais transparente com os consumidores, 
ampliando o diálogo com a sociedade, tem impulsionado fortemente as ações de comunicação da 
Federação, tanto em mídia digital quanto em mídia tradicional.  
 
Em razão dessas iniciativas, a FenaCap ampliou suas fronteiras no período: a campanha 
institucional permitiu alcançar 5 milhões de pessoas. O perfil da Federação no Facebook registra 
mais de 22 mil seguidores e tem alcançado uma média de 1 milhão de pessoas por mês nas 
postagens regulares. As novidades trazidas pelo marco regulatório exigiram, no entanto, uma 
revisão das campanhas nas mídias sociais, ficando parte do trabalho postergado para o ano de 
2019. 
 
No LinkedIn, mesmo que organicamente (sem impulsionamento pago), a FenaCap levou ao 
público profissional que frequenta a rede uma visão ampliada do que acontece no mercado de 
capitalização.  
 
Essas iniciativas para ampliação da visibilidade do setor de certa forma estimularam algumas 
associadas a desenvolver campanhas de capitalização em mídia digital e offline, reforçando o 
posicionamento do mercado.  
 
 

Relacionamento com a Imprensa 
 

Por meio de contatos com jornalistas e formadores de opinião, conteúdos produzidos pela Link 
Comunicação Integrada e distribuídos por meio de releases e notas resultaram em crescimento de 
77% no grau de exposição positiva da Federação em mídia espontânea. Foram contabilizadas 218 
inserções em veículos da grande imprensa e do trade. Pelas estatísticas produzidas pela CNseg, 
com base nas inserções obtidas em veículos definidos como relevantes, o espaço editorial ocupado 
pela FenaCap foi equivalente, em mídia paga (caso fosse veiculado sob a forma de inserção 
publicitária), a R$ 38,5 milhões, até dezembro. Pelo estudo, as ações de relacionamento com a 
imprensa tiveram como resultado efetivo o reforço da credibilidade e da transparência da FenaCap. 
 
 

TV Elevador 
 

Como instrumento complementar do plano de comunicação institucional da FenaCap, a Link 
Comunicação Integrada, sob a supervisão da Diretoria Executiva e da Gerência da FenaCap, produz 
conteúdo mensal para abastecer o canal TV Institucional da CNseg, cujo público-alvo são todos os 
frequentadores do Edifício Seguradoras. 
 
 

Rádio CNseg 
 

De forma semelhante e complementar ao plano de comunicação integrada, a FenaCap dispõe, 
semanalmente, de espaços fixos na grade de programação da rádio CNseg, ficando sob a 
responsabilidade da Link Comunicação Integrada, sob a supervisão direta da diretoria-executiva e 
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da gerência da FenaCap, sugerir pautas, agendar entrevistas, identificar porta-vozes, produzir 
conteúdo de texto e material de apoio para entrevistados e entrevistadores e validar os áudios 
editados semanalmente. Ao longo do ano, foram realizadas 48 entrevistas especiais para o Minuto 
da Capitalização, veiculadas sempre às segundas-feiras, às 10h da manhã; e 33 boletins 
informativos, distribuídos ao longo da programação diária, além de seis inserções no programa 
Não Fique Inseguro e mais uma participação na coluna Fala Presidente. Material produzido pela 
FenaCap também obteve aproveitamento em emissoras de rádio regionais conveniadas à Agência 
Radioweb, parceira operacional da Rádio CNseg.   
 
 

Café na Cap 
 

A FenaCap realizou, em 2018, duas edições do Café na Cap, projeto que tem o objetivo de ampliar 
o conhecimento do público interno – CNseg e demais Federações –  sobre o segmento de 
Capitalização. Cada edição do evento contou com a presença de cerca de 30 inscritos.  
 
 

Trilhas FenaCap 
 

Aprovado o novo marco regulatório, a FenaCap inaugurou, em 2018, o seu programa Trilhas 
FenaCap, com o objetivo de debater questões relevantes para o setor. O primeiro encontro, 
realizado em 31 de outubro, no Rio, abordou conceitos, práticas e oportunidades de negócios 
relativos à modalidade Filantropia Premiável, recém-criada. Contou com a participação de 
representantes da Superintendência de Seguros Privados (Susep), de entidades filantrópicas e de 
profissionais do mercado de Capitalização e mobilizou mais de 350 pessoas, sendo 225 via 
transmissão ao vivo, pela internet.   
 
As oportunidades de negócios geradas a partir da criação da modalidade de título de capitalização 
Instrumento de Garantia mobilizaram as discussões na segunda rodada do programa. O evento, 
realizado dia 26 de novembro, no Rio, reuniu cerca de 80 participantes, incluindo representantes 
da Susep, do mercado imobiliário e do setor de Capitalização. Pela internet, 189 pessoas tiveram 
acesso ao conteúdo do evento. 
 
 

Participação em Eventos do Mercado 
 

A FenaCap participou de vários eventos do mercado no período, relacionados a seguir: 
  

• 23º Encontro de Líderes do Mercado Segurador (PR); 
• IV Celebração do dia do Ouvidor e do Dia Internacional do Consumidor (RJ); 
• 7º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro (RJ); 
• 6º Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguro (SP); 
• Encontro Construindo a Agenda de Sustentabilidade em Seguros na América Latina (RJ); 
• 8ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros (RJ); 
• 1º Seminário Jurídico CNseg (RJ); 
• 12º Insurance Service Meeting (SP); 
• Mercado Marginal e seus Riscos para Atividade Seguradora (SP); 
• Workshop Proteção de Dados Pessoais (RJ); 
• 3º Workshop Análise de Impacto Regulatório (RJ); e 
• Almoço das Lideranças do Mercado e Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga (RJ). 
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16.4.5. Fatos relevantes 
 
Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados de Previdência Aberta e 
Capitalização (CRSNSP): a FenaCap conquistou o direito de indicar um membro titular e outro 
suplente para atuação no Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados de 
Previdência Aberta e Capitalização (CRSNSP), garantindo mais representatividade para a Federação e 
suas associadas.  Agora, o CRSNP tem quatro representantes do setor privado e quatro do setor 
público.  
 
Acompanhamento da Medida Provisória nº 859/2018: a Medida Provisória em questão altera a 
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
para viabilizar a aplicação de recursos do Fundo em operações de crédito destinadas às entidades 
hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do Sistema 
Único de Saúde. 
 
 

16.4.6. Outras atividades  
 
No período, as Comissões Técnicas da FenaCap tiveram intensa atividade. Abaixo, o número de 
reuniões realizadas, por Comissão:  
 

Comissão de Produtos e Coordenação - Tecnologia da Informação e Atuarial: 12 

Comissão de Administração e Finanças: 11 

Comissão de Comunicação: 11 

Comissão Jurídica e de Controles Internos: 7 

 
 

16.5. Perspectivas para o triênio 2019/2022  
 
 

16.5.1 FenSeg estabelece as prioridades da nova gestão 
 
Presidente da Federação Nacional de Seguros Gerais assume o cargo prometendo dar 
continuidade a ações da gestão anterior e trazer novidades na área de Grandes Riscos. 
 
Uma das principais ações da FenSeg nos últimos anos foi o combate à atividade irregular de 
comercialização de seguros, ação que Antonio Trindade pretende manter no comando da 
Federação, ocupado por João Francisco Borges da Costa no triênio passado. Além do combate 
incessante ao mercado marginal, ele pretende dar continuidade a importantes ações 
empreendidas pela gestão anterior, como o desenvolvimento dos seguros relacionados a 
infraestrutura, concessões e privatizações, garantia de obrigações contratuais, patrimoniais e de 
riscos de engenharia. 
 
Também não poderia ficar fora das prioridades o incentivo ao ramo de Automóvel (principal 
carteira de seguros gerais) por meio do desenvolvimento de novos produtos, como o Auto Popular 
e seguros intermitentes. “A FenSeg deverá ainda introduzir algumas novidades no tratamento dos 
seguros de Grandes Riscos”, antecipa Trindade. 
 
Para o novo presidente da Federação, a expectativa para a venda de seguros nos próximos anos é 
a melhor possível, considerando a retomada do crescimento econômico prevista para 2019. “Esse 
cenário beneficia o segmento de Seguros Gerais, que, até novembro do ano passado, apresentou 
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crescimento de 8,6%, desconsiderando o ramo DPVAT. Acreditamos na recuperação gradativa da 
atividade econômica e na reconquista de postos de trabalho, além da manutenção de taxas de 
câmbio e da Selic estáveis.” 
 
Para Trindade, a combinação de alguns elementos no cenário macroeconômico poderá ajudar a 
impulsionar o mercado de seguros. Ele aponta como fatores essenciais a recuperação da atividade 
econômica e do índice de empregos; os investimentos em infraestrutura; e as concessões e 
privatizações. “Quanto mais desenvolvida e estimulada for a economia, maior será a resiliência do 
setor de seguros. Segundo a CNseg, o setor responde por 6,5% do PIB e dispõe de R$ 1,2 trilhão 
em ativos para garantir os riscos assumidos, equivalentes a 25% da dívida pública brasileira. Esse 
montante torna o setor um importante investidor institucional”, explica. 
 
O novo presidente da FenSeg promete manter diálogo aberto com a Susep, fazendo questão de 
registrar que as reuniões ocorridas com o órgão regulador têm gerado discussões muito positivas 
para o setor. “A criação da Comissão Especial de Desenvolvimento de Produtos de Danos estreitou 
o relacionamento entre o mercado segurador e o órgão supervisor”, ressalta. 
  
Ele avalia que, entre os produtos mais esperados pelo setor, o seguro de Riscos Cibernéticos é um 
dos que mais se destacam, sobretudo pelo pioneirismo da modalidade, pela própria tendência 
mundial e pela entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados. “As novas modalidades que estão 
sendo criadas, como o Auto Popular e os seguros com coberturas intermitentes, serão tratadas 
como prioridades na FenSeg”, finaliza. 
 
 

16.5.2. Nova realidade demográfica impõe desafios à FenaPrevi 
  
Presidente da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida terá a missão de preparar o 
segmento para responder aos desafios impostos pelo rápido envelhecimento da população 
brasileira. 
  
O rol de prioridades da nova gestão da FenaPrevi, sob o comando de Jorge Pohlmann Nasser, 
inclui a regulamentação do Universal Life, a diversificação dos canais de distribuição, a 
flexibilização dos produtos da família VGBL e PGBL e a retomada da discussão em torno do 
PrevSaúde, além de outras ações a serem definidas pela nova diretoria estatutária. 
  
Nasser pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Edson Franco para inovar o 
portfólio de produtos, diversificar os canais de distribuição, antecipar tendências e garantir uma 
oferta que atenda às necessidades dos consumidores. “Neste início do novo Governo, vamos 
retomar a agenda positiva para aperfeiçoar o arcabouço regulatório e tributário. Precisamos 
eliminar a burocracia e aumentar a conveniência para segurados e participantes, além de rever 
processos e sistemas e atualizar nossa forma de oferecer produtos”, assinala. 
  
O rápido envelhecimento dos brasileiros também desafia o setor, exigindo uma reforma urgente 
no sistema público de aposentadorias. Segundo o IBGE, as pessoas com 65 anos ou mais 
representarão 15% da população em 2034, impactando diretamente a indústria de Previdência e 
de Seguros de Pessoas.  
 
“Nossa missão será preparar o setor para as transformações impostas por essa nova realidade 
demográfica. A discussão não é mais se devemos ou não reformar a Previdência Social, mas 
quando e como a reforma será feita. Nesse cenário, a previdência privada, aberta ou fechada, tem 
um papel fundamental”, ressalta Nasser, acrescentando que o mesmo propósito vale para o 
segmento de Seguros de Pessoas, necessário para proteger as famílias e seus patrimônios. 
“Estamos preparados para ofertar uma linha completa de produtos, adaptáveis ao ciclo de vida das 
pessoas, facilitando o planejamento financeiro.” 
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A FenaPrevi apresentou à equipe econômica do novo Governo o estudo “Uma nova previdência 
para novos trabalhadores”, desenvolvido pela Fipe, CNseg, Abrapp e ICSS, com sugestões que 
propõem a substituição progressiva do antigo modelo por um que tornará o sistema 
previdenciário financeiramente sustentável a longo prazo. 
  
O aumento de 16,96% no número de participantes de planos de previdência privada nos últimos 
cinco anos mostra a relevância social e econômica do segmento. Indicadores recentes apontam 
que mais de 13,1 milhões de brasileiros (14,8% do total de pessoas ocupadas no Brasil) têm planos 
de previdência privada, que acumulam R$ 835,9 bilhões em reservas – 12% do PIB. Há 10 anos, as 
reservas eram de R$ 172,1 bilhões.  
 
“Seguiremos avançando de forma consistente nos próximos anos, conscientizando as pessoas para 
a importância das reservas no futuro. Ainda temos muito espaço para crescer e precisamos 
difundir entre os brasileiros a necessidade da formação da poupança previdenciária”, conclui. 
   
 

16.5.3. Agenda positiva para a Saúde Suplementar no Brasil 
 
Presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar pretende ampliar diálogo com o 
Governo em busca de soluções para problemas do segmento e manter um canal de debate com a 
sociedade. 
 
O novo presidente da FenaSaúde, João Alceu Amoroso Lima, promete comandar a Federação 
mantendo o foco do trabalho de sua antecessora, Solange Beatriz Palheiro Mendes, na busca 
contínua por um mercado equilibrado para operadoras e consumidores. A entidade elaborou o 
documento “Desafios da Saúde Suplementar 2019”, no qual define 11 medidas prioritárias para 
fortalecer o setor, entre elas: Atenção Primária à Saúde (APS) e rede hierarquizada; novas regras de 
precificação e reajuste; mudanças de regras para a incorporação de novas tecnologias; combate a 
fraudes; mudança do modelo de remuneração; e Análise de Impacto Regulatório (AIR).  
 
“A mudança de gestão na FenaSaúde coincide com a entrada de um novo Governo, com novas 
ideias e propostas. Nesse cenário, vamos ampliar o diálogo com as autoridades em busca de 
soluções para os problemas do segmento, mantendo aberto o canal de debate com a sociedade”, 
ressalta Amoroso Lima. Na agenda positiva, há vários tópicos essenciais, como a integração dos 
setores privado e público e a revisão das normas de regulação, que hoje inibem a venda de 
seguros individuais. 
 
Amoroso Lima alerta para desafios enfrentados pela Saúde Suplementar nos últimos anos e que 
deverão permanecer em 2019: escalada dos custos devido ao avanço tecnológico; mudança do 
perfil epidemiológico; envelhecimento da população; aumento da judicialização; e pressão da 
renda para capacidade de compra de serviços médicos. Ele chama atenção para os cerca de 3 
milhões de usuários que os planos perderam desde 2015. “Nossa expectativa é que a recuperação 
da atividade econômica se reflita, rapidamente, no setor de Saúde Suplementar, com o “retorno” 
dos consumidores que deixaram o sistema nos últimos três anos, devido à crise”, prevê. 
 
No plano macroeconômico, há dois fatores que podem impulsionar ou inibir a contratação dos 
planos de assistência médico-hospitalar: renda e emprego. “Há uma clara relação entre a dinâmica 
do mercado de trabalho formal e o desenvolvimento do setor de Saúde Suplementar. Cerca de 
66% dos usuários são vinculados a planos de saúde coletivos empresariais. A geração de emprego 
tem, portanto, um impacto direto no mercado de Saúde Suplementar”, explica.  
 
O ajuste regulatório é outra preocupação constante da FenaSaúde. Além de proteger os direitos 
do consumidor, a regulação precisa viabilizar a sustentabilidade econômica do setor. Uma das 
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bandeiras regulatórias é a reforma da Lei 9656/98, que permitirá ao mercado ser mais ágil, 
competitivo e desenvolver novos produtos, mas que, sobretudo, garanta a uma parcela maior da 
população o acesso à saúde privada. 
 

16.5.4. Títulos de Capitalização estimulam o brasileiro a juntar 
dinheiro 
 
Presidente reeleito da Federação Nacional de Capitalização vê com otimismo o novo marco 
regulatório da capitalização e o amadurecimento do consumidor de títulos. 
  
Em maio do ano passado, a Susep anunciou o novo marco regulatório para títulos de capitalização, 
com a Circular 569/18, que trouxe como principal novidade a criação das modalidades de 
Instrumento de Garantia e Filantropia Premiável.  
 
Nos últimos meses, as reservas do segmento cresceram e o volume de resgates diminuiu, 
desenhando um cenário de amadurecimento do consumidor de títulos de capitalização. O 
brasileiro, embora saindo de um período recessivo da economia, está conseguindo manter o 
dinheiro guardado por mais tempo, ajustando o orçamento familiar. 
  
A adaptação às novas regras e o estímulo ao lançamento de novos produtos são prioridades da 
gestão da FenaCap para 2019, que estará novamente sob o comando de Marcos Renato Coltri. 
Para ele, a regulamentação foi positiva, embora exija mudanças em sistemas e rotinas. “O 
normativo trouxe mais transparência e segurança jurídica, mas sempre pode ser aperfeiçoado, 
razão pela qual vamos continuar atuando de maneira colaborativa com a Susep, a fim de 
identificar a necessidade de melhorias e propor soluções”, afirma. 
   
Com o novo marco regulatório, o otimismo permanece como chave-mestra para a retomada do 
crescimento do segmento, prevê Coltri, para quem, no plano macroeconômico, a queda das taxas 
de juros e a inflação baixa são fundamentais para a recuperação contínua. “O crescimento será 
ainda mais significativo se esses indicadores vierem acompanhados da recomposição da renda e 
da redução do desemprego”, avalia. Coltri projeta que, com as duas novas modalidades criadas 
pelo normativo, o mercado viverá um novo ciclo de desenvolvimento e inovação. 
 
Mas há outros motivos para otimismo no segmento. De janeiro a dezembro de 2018, as empresas 
que comercializam títulos de capitalização no País registraram crescimento de 1,2%, acumulando 
uma receita total de R$ 21 bilhões. O mesmo ocorreu com as reservas técnicas, que acumulam  
R$ 29,4 bilhões, o que corresponde a um avanço de 0,9% sobre o volume de reservas de igual 
período em 2017. 
  
No período, R$ 17 bilhões foram injetados na economia em resgates finais e antecipados, e R$ 1 
bilhão originados de sorteios. Esse cenário é a prova mais contundente de que há um 
amadurecimento de quem recorre à capitalização, seja com intuito de obter disciplina e equilíbrio 
financeiro, seja para oferecer garantias em contratos, exercer a filantropia ou realizar ações 
promocionais com sorteios (solução para pessoas jurídicas). Para manter esse contexto positivo, a 
FenaCap retomará, no primeiro semestre, em ambiente digital, a campanha institucional que se 
estendeu de julho a dezembro passados, com esclarecimentos sobre as soluções de negócios com 
sorteios oferecidas pelas diversas modalidades de títulos de capitalização.	
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17. 

ESTATÍSTICAS	
	
Arrecadação do Mercado Segurador  
em relação ao PIB  
 
EM R$ BILHÕES E % DE PARTICIPAÇÃO 

 

	

Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 12/02/2019 
     SES (SUSEP) - Extraído em 12/02/2019 
     SIDRA (IBGE) - Extraído em 12/02/2019 
 
Notas: 1) Valores referentes aos ramos dotais foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresentem 

       características mistas de risco e acumulação.  
  2) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde.  
  3) O valor informado para o mercado de Saúde Suplementar foi calculado utilizando a conta 311 
      (Contraprestações líêmios Retidos).  
  4) Os dados de Saúde Suplementar referentes ao 4º trimestre de 2018 foram projetados. 
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Distribuição da arrecadação do Mercado Segurador  
por segmento  
 
EM % DE PARTICIPAÇÃO 
	

 
 
 

Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 12/02/2019 
     SES (SUSEP) - Extraído em 12/02/2019 
     SIDRA (IBGE) - Extraído em 12/02/2019 
 

Notas: 1) Valores referentes aos ramos dotais foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresentem     
        características mistas de risco e acumulação.  
   2) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde.  
   3) O valor informado para o mercado de saúde suplementar foi calculado utilizando a conta 311 
       (Contraprestações líêmios Retidos). 

 
 

IPCA, Arrecadação do Mercado Segurador  
e PIB – Nominal e Real 
 
EM R$ BILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
 

 
 
Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 12/02/2019 SES  
             (SUSEP) - Extraído em 12/02/2019  
             SIDRA (IBGE) - Extraído em 12/02/2019  
 

Notas: 1) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde.  
  2) O valor informado para o mercado de Saúde Suplementar foi calculado utilizando a conta 311 (Contraprestações  
      líêmios Retidos).  
  3) A variação real foi calculada com base no IPCA médio em 12 meses.   
  4) Os dados de Saúde Suplementar referentes ao 4º trimestre de 2018 foram projetados.  
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Arrecadação do Mercado Segurador per capita por segmento 
 
EM R$ E % DE VARIAÇÃO 
 
 

	

Fontes:  DIOPS (ANS) - Extraído em 12/02/2019 
   SES (SUSEP) - Extraído em 12/02/2019 
   SIDRA (IBGE) - Extraído em 12/02/2019 

 

Notas: 1) Valores referentes aos ramos Dotais foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresentem 
                 características mistas de risco e acumulação.  
            2) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde.  
            3) O valor informado para o mercado de Saúde Suplementar foi calculado utilizando a conta 311 
                (Contraprestações líêmios Retidos).  
            4) Os dados de Saúde Suplementar referentes ao 4º trimestre de 2018 foram projetados. 

 
 
 

Arrecadação do Mercado Segurador (sem Saúde 
Suplementar) por região geográfica 
 
EM R$ BILHÕES E % DE VARIAÇÃO	
 
 

	

Fonte: SES (SUSEP) - Extraído em 12/02/2019  
 
Notas: 1) O segmento Saúde Suplementar não é contemplado nesta tabela pois seus dados não são disponíveis por UF.  
            2) Apólices registradas sem UF ou no exterior não foram realocadas em nenhuma região, porém fazem parte do “Brasil”. 
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Distribuição da arrecadação do Mercado Segurador  
(sem Saúde Suplementar) por região geográfica em 2018 
 
EM % DE PARTICIPAÇÃO 
 

	

Fontes: SES (SUSEP) - Extraído em 12/02/2019 
 

Notas: 1) O segmento Saúde Suplementar não é contemplado nesta tabela pois seus dados não são disponíveis por UF.  
            2) Apólices registradas sem UF ou no exterior não foram realocadas em nenhuma região, porém fazem parte do “Brasil”. 

 
 

Sinistro ocorrido, indenização, sorteio, resgate e benefício do 
Mercado Segurador por segmento 
 
EM R$ BILHÕES E % DE VARIAÇÃO	
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Despesas do Mercado Segurador por modalidade  
de empresa 
 
EM R$ BILHÕES E % DE VARIAÇÃO	
 

	

Fontes:  DIOPS (ANS) - Extraído em 12/02/2019 
   SES (SUSEP) - Extraído em 12/02/2019 

 

Notas: Os dados de Saúde Suplementar referentes ao 4º trimestre de 2018 foram projetados. 

 
 

 
Tributos recolhidos pelo Mercado Segurador 
 
EM % DE PARTICIPAÇÃO 
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Ativo, provisão e patrimônio líquido do Mercado Segurador 
por modalidade de empresa 
 
EM R$ BILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
 

 
 
Fontes:  DIOPS (ANS) - Extraído em 12/02/2019 

  SES (SUSEP) - Extraído em 12/02/2019 
  SIDRA (IBGE) - Extraído em 12/02/2019 

 

Notas: 1) Os dados de Saúde Suplementar referentes ao 4º trimestre de 2018 foram projetados. 

 
 

Arrecadação e penetração no PIB  
de Ramos Elementares – Nominal e Real 
 
EM R$ BILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Arrecadação de Ramos Elementares 
 
EM R$ BILHÕES 
 

	

 
Arrecadação de Ramos Elementares por grupo de ramo 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Distribuição da arrecadação de Ramos Elementares  
por grupo de ramo em 2018 
 
EM % DE PARTICIPAÇÃO 
 

	

 

Arrecadação de Ramos Elementares por região  
geográfica e por grupo de ramo 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Distribuição da arrecadação de Ramos Elementares 	

por região geográfica em 2018 
 
EM % DE PARTICIPAÇÃO 
 

	

 

Prêmio cedido a resseguro por grupo de ramo 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Prêmio de cosseguros aceitos e cedidos por grupo de ramo 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
 

 
 
 

Prêmio e participação dos principais ramos  
Seguro Automóvel 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Prêmio e participação dos principais ramos  
Seguro Habitacional 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
 

	

 
Prêmio e participação dos principais ramos  
Seguro Patrimonial 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 

 

	

 
 

Prêmio e participação do ramo  
Garantia Estendida 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Prêmio e participação do ramo  
DPVAT 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
 

	

 
 

Prêmio e participação do ramo  
Seguro Transportes 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
 

	

 
 

Prêmio e participação dos principais ramos  
Seguro Crédito e Garantia 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Prêmio e participação dos principais ramos  
Seguro Rural 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
 

 
 
 

Prêmio e participação dos principais ramos  
Seguro Responsabilidade Civil 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
 

	

 
 

Prêmio e participação dos principais ramos  
Seguros Marítimos e Aeronáuticos 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Sinistro dos Ramos Elementares 
 
EM R$ BILHÕES 
 

	

 
 

Sinistro dos Ramos Elementares por grupo de ramo 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Distribuição dos sinistros por grupo de ramo em 2018 
 
EM % DE PARTICIPAÇÃO 

	

 

Sinistro por região geográfica e por grupo de ramo 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Sinistro por região geográfica e por grupo de ramo | CONT. 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Recuperação de indenizações correspondentes  
a resseguro por grupo de ramo 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
 

	

 
 

Sinistro de cosseguros aceitos e cedidos por grupo de ramo 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Recuperação de salvados e ressarcimentos  
por grupo de ramo 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
 

	

 
 

Evolução das despesas de comercialização  
dos Ramos Elementares  
 
EM R$ BILHÕES 
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Arrecadação e penetração no PIB de Coberturas de Pessoas 
por tipo de plano – Nominal e Real 
 
EM R$ BILHÕES E % DE VARIAÇÃO REAL E NOMINAL 
 

 
 
 

Arrecadação de Coberturas de Pessoas por região geográfica 
e tipo de plano 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Arrecadação de Coberturas de Pessoas por região geográfica  
e tipo de plano | CONT. 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Distribuição da arrecadação de Coberturas de Pessoas por 
região geográfica em 2018 
 
EM % DE PARTICIPAÇÃO 

 
 
 

Provisões técnicas de Coberturas de Pessoas  
por tipo de plano 
 
EM R$ BILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Arrecadação de Coberturas de Pessoas 
Planos de Acumulação por tipo de plano 
 
EM R$ BILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
 

	

 
 

Distribuição da arrecadação de Coberturas de Pessoas 
Planos de Acumulação por tipo de contratação 
 
EM % DE PARTICIPAÇÃO 
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Número de certificados de Planos de Acumulação  
por tipo de contratação 
 
EM MILHARES E % DE VARIAÇÃO 

	

 

Provisões técnicas de Coberturas de Pessoas 
Planos de Acumulação por tipo de plano 
 
EM R$ BILHÕES E % DE VARIAÇÃO 

	

 

Distribuição das provisões técnicas de Coberturas  
de Pessoas – Planos de Acumulação por tipo de contratação 
 
EM % DE PARTICIPAÇÃO 
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Portabilidade de Planos de Acumulação 
Planos de Acumulação por tipo de plano 
 
EM R$ BILHÕES, EM UNIDADES E % DE VARIAÇÃO 
 

 
 
 

Resgates de Planos de Acumulação por tipo de plano 
 
EM R$ BILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
 

	

 

Arrecadação de Coberturas de Pessoas 
Planos de Risco por grupo de ramos 
 
EM R$ BILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Arrecadação de Coberturas de Pessoas 
Planos de Risco por ramo 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 

	

 

Distribuição da arrecadação de Coberturas de Pessoas 
Planos de Risco por ramo 
 
EM % DE PARTICIPAÇÃO 
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Sinistros de Coberturas de Pessoas – Planos de Risco por ramo 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 

	

 

Número de benefícios pagos de Coberturas de Pessoas 
Planos Tradicionais de Risco 
 
EM UNIDADES E % DE VARIAÇÃO 
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Arrecadação, participação no PIB, Patrimônio Líquido  
e Reservas Técnicas de Capitalização – Nominal e Real 
 
EM R$ BILHÕES, % DE VARIAÇÃO E % DE PENETRAÇÃO PIB 
 
 

	

 

Arrecadação de Capitalização por Região Geográfica 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Distribuição da Arrecadação de Capitalização por Região 
Geográfica em 2018 
 
EM % DE PARTICIPAÇÃO 

	

 
 

Sorteios, resgates e despesas de Capitalização 
 
EM R$ MILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Sorteios, Arrecadação e penetração no PIB de Saúde 
Suplementar por modalidade de operadora – Nominal e Real 
 
EM R$ BILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
 

	

 

Arrecadação das associadas à FenaSaúde 
 
EM R$ BILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Arrecadação das associadas à FenaSaúde por modalidade  
de operadora 
 
EM R$ BILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
 

	

 

Despesa assistencial de Saúde Suplementar  
por modalidade de operadora 
 
EM R$ BILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
 

	

 

Despesa assistencial das associadas à FenaSaúde por 
modalidade de operadora 
 
EM R$ BILHÕES E % DE VARIAÇÃO 
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Composição do Índice Combinado das associadas  
à FenaSaúde 
 
EM % SOBRE A ARRECADAÇÃO 
 

	

 

Sinistralidade de Saúde Suplementar por modalidade de 
operadora 
 
EM % SOBRE A ARRECADAÇÃO 

 

	

 

Beneficiários de Saúde Suplementar por modalidade  
de operadora 
 
EM MILHARES E % DE VARIAÇÃO 
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Beneficiários por região geográfica e modalidade  
de operadora 
 
EM MILHARES E % DE VARIAÇÃO 

 

	

Notas: 1) Os valores não catalogados em regiões geográficas e do exterior do país não foram contemplados pois não apresentam  
       números significativos.   
  2) O termo “beneficiário” refere-se a vínculo aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo.   
  3) Dados acumulados até o 3º Trimestre. 
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Distribuição do número de beneficiários de Saúde  
Suplementar por região geográfica no 3º Tri de 2018 
 
EM % DE PARTICIPAÇÃO 
 

 
 
 

Beneficiários de Saúde Suplementar por faixa etária 
 
EM MILHARES E % DE VARIAÇÃO 
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Pirâmide etária dos beneficiários por tipo de plano  
no 3º Tri de 2018 
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18. 
ANEXOS  
 
 

18.1. Resumo dos Projetos de Lei 
 
PLC nº 29/2017 | Código de Seguros: pretende criar legislação específica para os contratos de 
seguro. Originário do PL nº 3555/2004, aprovado pela Câmara dos Deputados em 04/04/2017, teve a 
sua redação final aprovada com 129 artigos, entre os quais se destacam aqueles que tratam de 
patrimônio de afetação (art. 4º), risco (arts. 14 a 20), interesse (arts. 10 a 13), prêmio (arts. 21 a 25), 
regulação de sinistro (arts. 77 a 92), seguro em favor de terceiro (arts. 26 a 35), prescrição (arts. 124 e 
125), bem como da revogação dos dispositivos do Código Civil sobre contrato de seguro (art. 128).  
O projeto foi recebido pelo Senado Federal no dia 12/04/2017, na qualidade de casa revisora, 
onde tramita atualmente.  Em 26/06/2018, Luiz Tavares e Ricardo Bechara fizeram apresentação 
sobre o PLC nº 29/2017 no auditório do Sindseg-SP, com destaque para as principais alterações 
trazidas pela proposição legislativa.  

 
PLC nº 53/2018 | Proteção de Dados: pretende regular a proteção, o tratamento e o uso de 
dados das pessoas naturais e jurídicas de direito público e privado. A SEJUR encaminhou à DIRIN 
diversas propostas de modificação ao projeto, bem como razões de veto aos seguintes 
dispositivos: (i) § 4º do art. 11, que veda o compartilhamento de dados sensíveis de saúde para fins 
econômicos e (ii) inciso II do art. 23; §§ 1º e 2º e respectivos incisos do art. 26; e inciso III do art. 27, 
referentes ao compartilhamento de dados com o poder público. O PLC foi transformado na Lei 
nº 13.709/2018, tendo sido incorporadas ao seu texto as seguintes sugestões da CNseg:  
(i) alteração do conceito de tratamento não discriminatório; (ii) inclusão das hipóteses de 
cumprimento de obrigação regulatória e de exercício regular de direito como bases legais para o 
tratamento de dados, inclusive em contratos para o tratamento de dados sensíveis, sem o 
consentimento do titular; (iii) inclusão das hipóteses de cumprimento de obrigação regulatória e 
de execução de um contrato ou fase pré-contratual para o tratamento de dados, sem o 
consentimento do titular; (iv) permissão para transferência internacional de dados nos casos de 
cláusulas contratuais, interesse público, consentimento expresso do titular, execução do contrato e 
cumprimento de obrigação regulatória; (v) permissão para a conservação dos dados pessoais, após 
o término do tratamento, nos casos de cumprimento de obrigação regulatória; (vi) exclusão do 
âmbito da lei do tratamento dos dados anônimos e (vii) alteração dos conceitos de dados 
anônimos e de anonimização. 

 
PL (SP) nº 598/2018 | Regulamentação estadual da proteção de dados: pretende dispor sobre 
o tratamento de dados no Estado de São Paulo, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou 
jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de 
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A SEJUR 
elaborou parecer pela rejeição do projeto. 

 
PL (SP) nº 304/2012 | Identificação racial em bancos de dados: pretende tornar obrigatória, no 
Estado de São Paulo, a informação sobre cor ou identificação racial em todos os cadastros, bancos 
de dados e registros de informações assemelhados, públicos e privados, que se destinem à coleta 
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de dados pessoais. Determina ainda que os dados coletados deverão ser encaminhados, 
semestralmente, por meio eletrônico, à Coordenação de Políticas para População Negra e 
Indígena, da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, para efeito de atualização. A SEJUR 
encaminhou à DIRIN razões de veto ao projeto. O referido PL foi transformado na Lei (SP) 
nº 16.758/2018, ainda pendente de regulamentação. Atualmente SEJUR e DIRIN trabalham na 
regulamentação da lei. 
 
PLP nº 441/2017 | Cadastro positivo: pretende alterar a Lei Complementar nº 105/2001 (Sigilo 
Bancário) e a Lei nº 12.414/2011 (Cadastro Positivo), para fomentar a inclusão de dados nos 
cadastros positivos de crédito e regular a responsabilidade civil dos operadores. A SEJUR 
encaminhou à DIRIN 02 propostas de emenda modificativa ao projeto, a fim de (i) suprimir a parte 
final da alínea b, do inciso IV do art. 4º da Lei do Cadastro Positivo, prevista no art. 2º do PLP 
nº 441/2017, de modo que a disponibilização, pelo gestor, a consulentes do histórico de crédito 
não reste vinculado à prévia autorização específica do cadastrado e (ii) dilatar o prazo de até dois 
para sete dias úteis para encerramento e reabertura de cadastros, quando houver solicitação do 
cadastrado ao gestor. Em razão da distribuição do projeto a mais de três Comissões de mérito da 
Câmara dos Deputados, foi criada Comissão Especial para analisar a matéria.  A proposição está 
sujeita ainda à apreciação de Plenário.  
 
PL nº 8680/2017, PLS nº 271/2018 e PLC nº 87/2018 | Contribuição Social Sobre o Lucro 
Líquido (CSLL): objetivam majorar a alíquota da CSLL devida pelas seguradoras e sociedades de 
capitalização, que atualmente pagam a alíquota de 20%. A SEJUR elaborou parecer pela rejeição 
dos projetos, tendo em vista que: (i) os PL´s são inconstitucionais, na medida em que violam os 
princípios da isonomia, da vedação ao confisco tributário, da capacidade contributiva, da 
progressividade, da livre inciativa e da livre concorrência; (ii) os projetos aprofundam a disparidade 
do tratamento tributário já dispensado de forma diferenciada e discricionária; (iii) os PL´s 
encarecem os prêmios de seguros, com impactos sobre a inflação e sobre os custos de negócios e 
de famílias; (iv) a Lei nº 13.169/15 alterou, recentemente, a alíquota da CSLL para o mercado 
segurador e para as sociedades de capitalização; (v) o aumento da tributação levará a um processo 
de anti-seleção, onde grupos com menor poder aquisitivo tenderão a ser expulsos da indústria de 
seguros e (vi) os projetos pioram as condições de competitividade especificamente no mercado de 
saúde suplementar, pois seguradoras e operadoras de saúde, tratados como se fossem 
contribuintes diferentes, acabarão por pagar tributos de forma cada vez mais desigual. 
 
MPV nº 832/2018, MPV 833/2018 e MPV nº 836/2018 | CSLL: os textos originais das 
proposições não tratam sobre a majoração da alíquota da CSLL, mas sim de questões referentes ao 
transporte de carga. Contudo, no prazo regimental, foram apresentadas emendas às Medidas 
Provisórias, com vistas a incluir no texto a majoração da alíquota da CSLL. A SEJUR elaborou e 
encaminhou à DIRIN parecer pela rejeição da MPV nº 833/2018, sob os mesmos argumentos 
utilizados nos pareceres pela rejeição dos projetos citados no tópico anterior. Destaca-se que 
nenhuma das emendas apresentadas às Medidas Provisórias foi acolhida pelo Congresso Nacional. 

 
PL nº 1.485/2015, PL nº 9.637/2018, PL nº 9.636/2018, PL nº 7.409/2017, PL nº 1.893/2015 e 
PL nº 7.409/2017 | Juros sobre Capital Próprio: Os projetos visam: (i) tributar pelo Imposto de 
Renda os rendimentos oriundos da distribuição de lucros e dividendos e (ii) revogar o benefício 
fiscal que autoriza a dedução, do lucro tributável, da despesa fictícia denominada juros sobre o 
capital próprio. A SEJUR elaborou parecer pela rejeição dos projetos. Os projetos encontram-se na 
Câmara dos Deputados, sendo que após regular trâmite e aprovação, tramitarão, em sede de 
revisão, no Senado Federal. 

 
PL nº 7920/2015 (antigo PLS nº 146/2007) | Digitalização: altera as Leis nºs 12.682/2012, 
8.159/1991 e 12.865/2013 e os Códigos de Processo Penal e de Processo Civil, para dispor sobre a 
digitalização de documentos, bem como o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou digital, 
além da reprodução dos documentos particulares e públicos arquivados, de órgãos públicos 
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federais, estaduais e municipais e de entidades integrantes da administração pública indireta das 
três esferas de poder político. Em 2018, foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática (CCTCI), parecer com complementação de voto, favorável ao PL nº 
7920/2017, com emendas, e pela rejeição do projeto apensado (PL nº 6965/2002). A SEJUR 
elaborou nota explicativa, a fim de que o PL nº 7920/2017 fosse aprovado na forma de sua redação 
original. Na sequência, foi deferido requerimento para rever o despacho inicial aposto ao projeto, 
para excluir a CCTCI do âmbito de apreciação do PL e incluir o seu exame pela Comissão de 
Cultura (CCULT), razão pela qual foi tornado sem efeito o parecer anteriormente aprovado pela 
CCTCI. Desta forma, o PL será distribuído à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e tramitará ainda pela CCULT e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.  

 
PL nº 9409/2017 | Transações eletrônicas: pretende permitir que as propostas, endossos, 
aditivos, certificados individuais, bilhetes, apólices e contratação de seguros privados, de 
microsseguros e de planos de previdência complementar aberta sejam emitidos, assinados e 
realizados por intermédio de transações eletrônicas seguras, observados os seguintes requisitos 
cumulativos: (i) as assinaturas originais em documentos eletrônicos devem processar-se mediante 
a utilização de certificados digitais emitidos no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil); (ii) as assinaturas devem ser realizadas utilizando as políticas da ICP-Brasil, 
conforme DOC-ICP-15.03 e (iii) os documentos eletrônicos devem ser identificados integralmente 
com a data e a hora de envio e de recebimento pelas partes interessadas.  O disposto no PL será 
aplicado, extensivamente, às transações eletrônicas que envolvam as áreas de capitalização, 
cosseguro, resseguro, retrocessão, e nas atividades operacionais de sociedades corretoras de 
resseguros. A SEJUR elaborou parecer pela rejeição do projeto. O PL foi recebido na Comissão de 
Seguridade Social e Família (CSSF), onde aguarda parecer. Em seguida, tramitará pelas Comissões 
de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), estando sujeito à 
apreciação conclusiva.     

 
PL nº 10.070/2018 | Destinação do prêmio relativo a contratos de seguro de vida: pretende 
obrigar as empresas de seguros a destinar o percentual de 2% do prêmio ou contribuição relativo 
a contratos de seguros de vida e de acidentes pessoais ao financiamento dos Serviços de 
Atendimento Móvel de Urgência. Ainda de acordo com o projeto, o Poder Executivo, por iniciativa 
do Ministério da Saúde, deverá expedir a regulamentação da lei. A SEJUR elaborou e encaminhou à 
DIRIN, parecer pela rejeição do projeto. Não foram apresentadas emendas ao projeto dentro do 
prazo cabível perante a Comissão de Seguridade Social e Família. O PL tramitará pelas Comissões 
de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, estando sujeito à apreciação 
conclusiva. 

 
PL nº 693/1999, PL nº 4185/2012 e PLS nº 39/2016 | Garantia Locatícia: o PLS nº 693/1999 
pretende, de acordo com a Subemenda Substitutiva apresentada perante a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), incluir parágrafos ao art. 37 da Lei do Inquilinato, 
para, entre outros, prever nos contratos de locação residencial, que o locatário poderá autorizar 
durante o período do contrato, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de 
pagamento ou o débito em conta corrente do valor do aluguel e demais encargos, desde que a 
soma não ultrapasse 30% (trinta por cento) dos ganhos por ele recebidos. Também pretende, entre 
outras alterações, incluir o inciso VI no art. 58 da mencionada Lei para dispor que os vencimentos, 
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, 
os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e 
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 
honorários de profissional liberal são penhoráveis naquilo que for excedente a 15 salários-mínimos 
mensais. A SEJUR encaminhou à DIRIN parecer pela rejeição da referida Subemenda Substitutiva.  

 
PL nº 5523/2016, PL nº 5571/2016, PL nº 4860/2016, PL nº 8122/2017 e PLP nº 519/2018 
(antigo PL nº 3139/2015) | Associações e Cooperativas: com exceção do PL nº 3139/2015, que 
pretende proibir a constituição, operação, comercialização, venda e realização de contratos de 
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natureza securitária, por associações, cooperativas e clubes de benefícios, pessoas naturais e 
jurídicas, os demais projetos visam permitir a criação de um fundo mútuo por cooperativas e 
associações constituídas por proprietários de bens, principalmente de veículos automotores, com a 
finalidade de proteção patrimonial. O PL nº 5523/2016 também se destina a proprietários e 
possuidores de bens imóveis. Em 2017, a SEJUR elaborou parecer pela rejeição dos PL’s nºs 
5523/2016, 5571/2016 e 8122/2017, bem como parecer pela rejeição das emendas apresentadas 
ao PL nº 4860/2016 e posteriormente ao seu Substitutivo. Além disso, foram elaboradas 02 notas 
técnicas pela aprovação do PL nº 3139/2015 e pela rejeição das emendas a ele apresentadas.  
A SEJUR também participou da elaboração dos aspectos jurídicos do ofício encaminhado à Câmara 
dos Deputados em razão da participação dos Presidentes da CNseg e da FenSeg na audiência 
pública para debater o PL nº 3139/2015. Em 15/05/2018, foi apresentado substitutivo ao  
PL nº 3139/2015, que contemplou os principais pontos do setor, quais sejam: (i) as cooperativas e 
entidades de autogestão estão sujeitas à regulamentação do CNSP e à fiscalização da Susep; (ii) a 
comercialização é restrita àqueles previamente habilitados como seus associados; (iii) as 
cooperativas e entidades de autogestão estão sujeitas à taxa de fiscalização, bem como à 
tributação na forma da legislação aplicável ao IPRJ e à CSLL e (iv) as cooperativas de seguros e as 
entidades de autogestão estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor. Além disso, o  
PL nº 3139/2015 foi transformado em PLP nº 519/2018, em razão de a matéria ser atinente à lei 
complementar. Os projetos encontram-se na Câmara dos Deputados, sendo que após regular 
trâmite e aprovação, tramitarão, em sede de revisão, no Senado Federal. 

 
PLS nº 321/2017 e PLS nº 264/2018 | Transporte de Cargas: objetivam estabelecer novas causas 
de aumento de pena para os crimes de roubo e receptação, quando visarem coisa proveniente de 
transporte de cargas. A SEJUR encaminhou à DIRIN propostas de emenda às proposições, com 
vistas a estender as sanções para o crime de receptação qualificada, quando praticado por pessoa 
jurídica. O PLS nº 321/2017 foi arquivado, em razão do término da legislatura, ao passo que o PLS 
nº 264/2018 recebeu a emenda nº 1 de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho e aguarda a 
designação de relator perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
 
PLC nº 179/2017, PL nº 7038/2017, PL (GO) nº 162/2018 e PL (PR) nº 489/2017 | Livre Escolha 
de Oficinas: pretendem estabelecer a livre escolha de oficinas mecânicas e reparadoras ao 
consumidor que adquirir qualquer tipo de seguro para veículo automotor com cobertura de danos 
ao veículo segurado ou a veículos de terceiros. Quanto ao PLC nº 179/2017 (originário do PL 
nº 5097/2016), em 2018, a SEJUR encaminhou à DIRIN propostas de emenda para aperfeiçoamento 
do texto do projeto, sobretudo para deixar de forma expressa no texto que a prática de indicação, 
pelas seguradoras, de relação de oficinas referenciadas aos segurados e terceiros, para que optem 
ou não pela realização do reparo de seus veículos em oficinas referenciadas, não constitui negativa 
de indenização ou reparação, nem lesão, ameaça ou qualquer obstáculo ao exercício do direito de 
livre escolha, bem como para deixar previsto que as centrais de atendimento deverão informar, no 
momento da abertura do aviso de sinistro, ao segurado ou ao terceiro o direito de livre escolha da 
oficina reparadora. Quanto ao PL nº 7038/2017, em junho de 2018, a Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados acatou duas das três emendas apresentadas ao 
projeto, em 2017, pela CNseg. Todavia, em agosto do mesmo ano, o PL foi devolvido ao Relator da 
CFT, Dep. Fausto Pinato (PP-SP), para reexame. Sobre os projetos de lei estaduais, a SEJUR, em 
2018, elaborou pareceres pela rejeição do PL (GO) nº 162/2018 e do PL (PR) nº 489/2017, em 
virtude da inconstitucionalidade dos mesmos.  
 
PL nº 5764/2013 e PL nº 8185/2014 | Seguro de Automóvel: pretendem dispor que os 
contratos de seguro de veículos automotores de vias terrestres deverão conter cláusula limitadora 
de responsabilidade, eximindo a seguradora da obrigação de ressarcir danos materiais decorrentes 
de acidente de trânsito em veículo por ela segurado, se constatado que a condução, quando do 
sinistro, se encontrava, comprovadamente, a cargo de motorista com capacidade psicomotora 
alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine 
dependência. Os PL´s dispõem ainda que a cláusula limitadora de responsabilidade de que trata o 
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art. 1º não alcançará as coberturas de danos a terceiros. Na Câmara dos Deputados, os PL’s 
encontram-se na Comissão de Finanças e Tributação, tendo encerrado o prazo para apresentação 
de emendas. A SEJUR elaborou proposta de emenda supressiva ao art. 3º dos PL’s, que dispõe que 
a cláusula limitadora de responsabilidade não alcançará as coberturas de danos a terceiros.  
O fundamento base para a supressão sugerida é a Constituição Federal, pois de nada adianta a lei 
impor a obrigatoriedade de uma cláusula contratual, qual seja, de que a cláusula limitadora da 
responsabilidade da seguradora nos seguros de automóvel não alcançará as coberturas de danos a 
terceiros, se em contrapartida a Constituição Federal protege o setor privado contra a coerção 
desses tipos de aceitação, sobretudo na hipótese de cláusula prejudicial à massa de consumidores 
segurados.  

 
PL nº 7240/2017 | Isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI): visa afastar o 
interstício mínimo de dois anos para a fruição do benefício de isenção do IPI nas aquisições de 
veículos por motoristas de táxi, suas cooperativas e pessoas com deficiência quando for o caso de 
substituição de veículo roubado, furtado ou destruído. A SEJUR elaborou proposta de emenda ao 
projeto, com o objetivo de estender o benefício fiscal para as seguradoras, quando ocorrer um 
sinistro envolvendo veículo adquirido com os benefícios da Lei 8.989/1995, que dispõe sobre a 
Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis para 
utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de 
deficiência física. O PL foi recebido na Comissão de Finanças e Tributação, onde aguarda a 
designação de relator. 
 
PL nº 10.883/2018 | Isenção de IPI: tem por objetivo estabelecer isenção de IPI e de IOF na 
aquisição de motonetas e motocicletas de até 250 cilindradas destinadas às atividades de moto 
táxi e moto frete. A SEJUR encaminhou à DIRIN parecer pela rejeição do PL, tendo em vista que: (i) 
a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece, nos incisos I e II do art. 14, os critérios para a 
renúncia de receita por parte da Administração Pública, vale dizer, a demonstração, pelo 
proponente, de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na 
forma do art. 12 da LRF, e que tal renúncia não afetará as metas de resultados fiscais previstas em 
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias, devendo estar acompanhada de medidas de 
compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da 
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição; (ii) de forma diversa ao que estabelece a legislação vigente sobre a matéria, a 
proposição não apresenta as estimativas dos efeitos da renúncia de receita para o exercício em 
que entrar em vigor e nos dois subsequentes, conforme determina o caput do art. 14 da LRF, bem 
como o art. 117 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. Tal fato configura clara violação à 
Lei de Responsabilidade Fiscal; e (iii) a ampliação do rol de beneficiários da isenção fiscal, como 
pretende o PL, terá um efeito negativo na comercialização de seguros para motonetas e 
motocicletas, pois tal determinação restringirá a aceitação da cobertura para as motonetas e 
motocicletas adquiridas por pessoas com benefício fiscal ou o encarecimento dos prêmios, como 
forma de compensar a mutualidade com os desembolsos adicionais a que estarão sujeitas as 
seguradoras. O PL foi recebido na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, onde 
aguarda a designação de relator. 
 
PL (RJ) nº 1746/2016 | Seguro de Automóvel: pretende obrigar as seguradoras de automóveis a 
publicar periodicamente em seus sites, a lista dos carros excluídos de sua cobertura. A SEJUR 
encaminhou à DIRIN razões de veto ao PL. Contudo, em 27/11/2018, a Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro rejeitou o veto, transformando o PL na Lei (RJ) nº 8.182/2018.  
 
PLC nº 75/2018 (antigo PL nº 4860/2016) | Transporte Rodoviário de Cargas: visa atualizar e 
aprimorar as normas para a regulação do transporte rodoviário de cargas em território nacional. O 
projeto também trata, entre outras questões, do Programa de Gerenciamento de Risco e da 
possibilidade de associações e cooperativas de transporte de cargas atuarem no mercado de 
seguros. A SEJUR já havia encaminhado à DIRIN, em 2017, parecer pela rejeição e propostas de 
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emenda ao projeto. Em 2018, diante do recebimento do projeto pelo Senado Federal, a SEJUR 
encaminhou à DIRIN 12 propostas de emenda, bem como 07 razões de veto à proposição. Dentre 
as propostas de emenda e as razões de veto encaminhadas, a SEJUR propugnou pela supressão de 
todas as disposições relativas ao Programa de Gerenciamento de Risco. A SEJUR encaminhou 
ainda à DIRIN proposta de emenda supressiva e razões de veto ao art. 13 do PLC nº 75/2018, que 
possibilita o estabelecimento de associações e cooperativas de transporte de cargas no mercado, 
além de determinar que a autorização para a composição, o funcionamento e a extinção das 
associações e cooperativas será concedida, respectivamente, pelo sistema representativo da 
Federação Nacional das Associações de Caminhoneiros e Transportadores e da Organização das 
Cooperativas Brasileiras, que deverão comunicar estes atos à Susep e encaminhá-la cópia da 
documentação pertinente, na forma digital. O PLC será apreciado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos. 
 
PLS nº 258/2016 | Código de Aeronáutica: pretende instituir um novo Código Brasileiro de 
Aeronáutica. A SEJUR encaminhou à DIRIN, proposta de emenda supressiva e de emenda 
modificativa ao projeto. A primeira foi elaborada com o objetivo de suprimir o parágrafo único do 
art. 312 do PLS, que cria a possibilidade de a ANAC dispensar, através de seus regulamentos, a 
contratação do seguro aeronáutico por parte dos órgãos da Administração Pública direta e 
indireta. A segunda objetivou modificar o art. 260 do PLS, para dele fazer constar expressamente 
que a cobertura do seguro compreende, além dos tripulantes, os passageiros que estejam a bordo. 
Destaca-se que o relatório apresentado pelo Senador José Maranhão, relator da matéria na 
Comissão Especial, acolheu as duas sugestões de emenda elaboras pela SEJUR, tendo sido votado e 
aprovado, no ano de 2018, o substitutivo apresentado. O PLS está pronto para deliberação em Plenário. 
 
PLP nº 01/2015, PL nº 2764/1997 e PL nº 5455/2013 | Seguro Obrigatório: visam instituir 
seguros obrigatórios relacionados à realização de eventos artísticos, culturais, esportivos e 
similares: um de responsabilidade civil das empresas e dos promotores ou organizadores de 
eventos; e outro aplicável aos casos em que houver cobrança de ingressos ou bilheteria, de 
acidentes pessoais coletivos, cujo prêmio poderá ser cobrado de cada espectador no bilhete ou 
ingresso. A concessão, autorização, licença ou respectiva renovação ou transferência, a qualquer 
título, para o exercício das atividades ou exploração de casas de espetáculos, diversão, shows, 
boates, cinemas, teatros, danceterias, circos e similares, feiras, salões e exposições e rodeios será 
condicionada à contratação dos seguros propostos. Os projetos autorizam o órgão regulador de 
seguros a expedir normas disciplinadoras e complementares e as condições operacionais das 
modalidades de seguros propostas. A SEJUR elaborou parecer pela rejeição dos projetos, 
sobretudo pela inconstitucionalidade da criação de seguro obrigatório, ao esbarrar no disposto no 
inciso IV do art. 1º, bem como do inciso IV do art. 170, ambos da Constituição Federal, que tratam, 
respectivamente, dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. Assim, os 
projetos propõem interferência excessiva do Estado na atividade das sociedades seguradoras, ao 
pretenderem impor ao empreendedor a comercialização de um seguro obrigatório. A SEJUR 
encaminhou à DIRIN o parecer pela rejeição do PLP nº 01/2015, bem como, alternativamente, 
proposta de emenda ao projeto, para que seja prevista em lei a contratação obrigatória de seguro 
pelos promotores de eventos e similares, a exemplo do disposto no Estatuto do Torcedor, que 
visando proteger os torcedores contra riscos que possam ocorrer nos estádios, estabelece, 
acertadamente, o dever dos organizadores da competição de contratarem seguro de acidentes 
pessoais. Tal previsão legal, por não impor ao particular o exercício de determinada atividade 
econômica, encontra-se em conformidade com o texto constitucional, permitindo que a norma 
atinja a finalidade para a qual foi criada. Os projetos encontram-se na Câmara dos Deputados, 
sendo que após regular trâmite e aprovação, tramitarão, em sede de revisão, no Senado Federal. 
 
PL nº 74/2018 (Município de Salvador/BA), PL nº 554/2018 (Município de Belo 
Horizonte/MG), PL nº 562/2018 (Município de João Pessoa/PB), PL nº 4/2018 (Município de 
Três Barras/SC), PL nº 12/2018 (Município de Vinhedo/SP), PL nº 13/2018 (Município de 
Itaquaquecetuba/SP), PL nº 96/2018 (Município de São Paulo/SP), PL nº 69/2018 (Município 
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de Pirassununga/SP), PL nº 12.530/2018 (Município de Jundiaí/SP) e PL nº 22/2017 
(Município de São José do Rio Preto/SP) |Seguro Anticorrupção: pretendem regular a 
aplicação do art. 55, inciso VI e do art. 56, inciso II da Lei Federal 8.666/1993, obrigando a 
utilização do seguro garantia de execução de contratos públicos de obras e de fornecimento de 
bens ou de serviços, denominando essa modalidade de Seguro Anticorrupção. A SEJUR 
encaminhou à DIRIN pareceres pela rejeição de todos os projetos. 
  
PL nº 8556/2017 | Seguro Habitacional: visa tornar obrigatória a quitação dos imóveis 
financiados pelos órgãos do Estado que foram adquiridos pelos membros da segurança pública 
que, no exercício de suas atribuições, entraram para a reserva por motivo de acidente de trabalho. 
Em 16/05/2018, o PL recebeu parecer do Dep. Capitão Augusto, relator da matéria na Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, pela aprovação deste e do PL nº 9995/2018, 
apensado, na forma de Substitutivo. O referido Substitutivo restringe a cobertura do seguro 
habitacional aos riscos de morte e invalidez, excluindo os danos físicos ao imóvel, bem como 
dispõe que deverá ser disponibilizada ao mutuário opção de apólice cuja cobertura assegure a 
indenização na quantia necessária para a quitação total do financiamento do imóvel quando 
comprovada a morte ou invalidez permanente em decorrência do exercício da função do 
segurado, independentemente da existência de mais de um financiado segurado na composição 
da renda familiar. A SEJUR elaborou parecer pela rejeição do projeto. 
 
PLS nº 175/2015 | Consumidor: pretende alterar os art.s do Código de Defesa do Consumidor, 
que tratam, respectivamente, de vício na prestação de serviço, oferta de componentes e peças de 
reposição, fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos a tabelamento de preço, banco de 
dados, direito de arrependimento e contrato de adesão. A SEJUR encaminhou à DIRIN proposta de 
emenda aditiva para o art. 32 para estabelecer prazo de 20 anos para a oferta de componentes e 
peças de reposição de veículos automotores, sobretudo para resguardar o direito do consumidor 
e, principalmente, evitar a judicialização nos casos que envolvem o referido produto. Para o art. 49, 
a SEJUR encaminhou à DIRIN proposta de emenda modificativa para deixar claro que o direito de 
arrependimento nas compras feitas de maneira presencial será concedido, desde que a aferição ou 
teste satisfatório seja essencial para a contratação. Por fim, também foi encaminhada à DIRIN 
proposta emenda supressiva à alteração do parágrafo 4º do art. 54 do CDC, tendo em vista que a 
atual redação atende sobremaneira os interesses do consumidor, sem qualquer brecha ou lacuna 
que limite os direitos destes, ao dispor que no contrato de adesão “as cláusulas que implicarem 
limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata 
e fácil compreensão”. 
 
PL (RJ) nº 1429/2016, PL (BA) nº 20.375/2013 e PL (SP) nº 81/2012 | PROCONS: visam obrigar 
que os dez fornecedores mais reclamados, de acordo com o cadastro de reclamações divulgado 
anualmente pelo PROCON de cada Estado, disponibilize o referido ranking, após trinta dias da 
referida divulgação, de maneira visível, clara, ostensiva, nos respectivos pontos de atendimento ou 
de venda, físico e virtuais, inclusive aqueles em forma de stands ou destinados exclusivamente a 
atendimento, observado o disposto em lei e em regulamento. Os PL’s dispõem ainda sobre a 
possibilidade de constar no ranking o nome de grupo econômico, com a identificação das 
empresas que formam o conglomerado, bem como com o número de reclamações que cada 
fornecedor recebeu. A forma de divulgação, além do padrão, dizeres, localização e tamanho serão 
estabelecidos em regulamento. A SEJUR elaborou parecer pela rejeição dos projetos, eis que 
ultrapassam os limites da competência para legislar, supostamente, pela defesa do consumidor, ao 
pretenderem criar obrigatoriedade de o fornecedor divulgar lista de ranking dos mais reclamados 
pelos consumidores, sendo que tal lista é divulgada, anualmente, pelo órgão estadual de defesa e 
proteção do consumidor.  
 
PL (RJ) nº 3649/2017 | Empresas Demandadas: pretende instituir a lista anual das dez empresas 
mais litigantes do Estado do Rio de Janeiro, na categoria relações de consumo. A lista será 
elaborada e publicada pela Secretaria de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor e as 
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empresas nela incluída deverão afixar, na entrada de seus estabelecimentos e pontos de venda 
cartaz informando que o estabelecimento está na lista das dez empresas que mais foram 
acionadas judicialmente por descumprir Direitos do Consumidor. A SEJUR elaborou parecer pela 
rejeição do PL, eis que este ultrapassa os limites da competência para legislar sobre direito do 
consumidor, ao pretender criar obrigatoriedade de o fornecedor divulgar lista de ranking das dez 
empresas em relações de consumo, mais litigantes pelos consumidores, sendo que tal lista é 
divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Código de Defesa do 
Consumidor dispõe em seu art. 4º sobre a Política Nacional de Relações de Consumo, bem como 
elenca no art. 5º os instrumentos para a execução da referida Política. Segundo o referido 
dispositivo, compete ao Estado a execução de tal política. Contrariamente, o PL objetiva que o 
fornecedor divulgue a lista apurada pelo órgão administrativo, referente às empresas mais 
demandadas judicialmente. Logo, há confusão das esferas estatais, além de pretender obrigar o 
ente privado a produzir prova negativa contra si.   
 
PLS nº 90/2012 | Prazo Decadencial: visa acrescentar a expressão “e, na hipótese de haver 
garantia contratual, a partir do término desta” na parte final do § 1º do art. 26 do Código de 
Defesa do Consumidor (CDC). Em sede de justificativa, o autor do projeto afirma que o art. 26 do 
CDC dispõe sobre a garantia legal - obrigatória, estabelecendo prazo determinado para o 
consumidor reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação de produtos ou serviços duráveis 
e não duráveis. Alega que em razão de o fornecedor possuir a faculdade de ofertar garantia 
contratual, o PLS em objetiva preencher lacuna da lei no sentido de estabelecer “o início do prazo 
decadencial a partir do término da garantia contratual”. A SEJUR encaminhou à DIRIN parecer pela 
rejeição da matéria. Não obstante os esforços envidados, a proposta de emenda do Senador Flexa 
Ribeiro foi aprovada pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa 
do Consumidor. 
 
PL nº 2091/2015 | Título Executivo Extrajudicial: pretende acrescentar parágrafo 2º ao art. 83 
do Código de Defesa do Consumidor, a fim de determinar que os acordos firmados nos institutos 
de defesa do consumidor (PROCON) sejam dotados de título executivo extrajudicial. O PL foi 
aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor (CDC), com a nova redação dada pela emenda 
única apresentada pelo Deputado José Carlos Araújo, na qual pretende aperfeiçoar o § 2º ao art. 83 
do CDC, além de sugerir o acréscimo do § 3º. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC), foi apresentado pelo Deputado Áureo, relator da matéria, relatório pela 
constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL 
nº 2091/2015, com a emenda adotada pela CDC, nos termos do Substitutivo que apresentou, no 
sentido de acrescentar o art. 83-A ao CDC. A SEJUR elaborou parecer pela rejeição da matéria e 
proposta de emenda modificativa ao projeto, visando suprimir a expressão “desta lei, sem prejuízo 
das competências atribuídas ao Ministério Público e outros órgãos nos termos da lei”, uma vez que 
a legitimidade do Ministério Público e demais órgãos para a defesa do consumidor já está 
devidamente delimitada, seja na Constituição Federal ou na Lei nº 7.347/1985, sendo 
desnecessário que o parágrafo único do art. 83-A que se pretende acrescentar ao CDC mencione o 
papel desses órgãos. O contrário, inclusive, poderá, de acordo com a proposta, causar dificuldade 
de interpretação, o que deve ser evitado em benefício da minimização de causas de instalação de 
conflitos judiciais. Ressalta-se que, considerando que o Deputado Áureo deixou de ser membro da 
CCJC, será designado novo relator para apreciar a matéria na dita Comissão.   
 
PL (AM) nº 132/2017, PL (BA) nº 22.668/2017, PL (DF) nº 1670/2017, PL (DF) nº 1696/2017, 
PL (GO) nº 342/2017, PL (MG) nº 4049/2017, PL (MT) nº 137/2017, PL (MT) nº 326/2017, PL 
(PB) nº 1343/2017, PL (PB) nº 1365/2017, PL (RJ) nº 2574/2017, PL (RJ) nº 2801/2017, PL 
(RJ) nº 3095/2017, PL (SC) nº 75/2017 e PL (SP) nº 576/2017 | Contrato de Prestação de 
Serviços: visam obrigar as empresas prestadoras de serviços de telefonia, TV a cabo, cartão de 
crédito e similares, que prestem serviços no respectivo estado, a manter em suas páginas na 
internet, link próprio que possibilite ao consumidor realizar a suspensão ou o cancelamento do 
contrato de prestação de serviço via internet. Ainda de acordo com os projetos, as referidas 
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empresas deverão fazer constar em suas páginas na internet, em local visível, de fácil acesso e em 
destaque, link próprio para suspensão e cancelamento dos serviços contratados com seus 
consumidores. A SEJUR, em atendimento à deliberação da CAJ realizada em 03/10/2018, elaborou 
pareceres pela rejeição dos projetos. 
 
PL (RJ) nº 433/2018 e PL (João Pessoa/PB) nº 805/2018 | Odontologia (CBHPO): objetivam 
determinar que os pagamentos realizados pelas operadoras de planos de assistência odontológica 
aos cirurgiões dentistas, no estado do Rio de Janeiro e no município de João Pessoa/PB, não sejam 
inferiores aos valores estabelecidos na tabela da Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Odontológicos (CBHPO). A SEJUR encaminhou à DIRIN parecer pela rejeição dos 
projetos, no sentido de que a matéria (i) é inconstitucional por adentrar em instituto próprio de 
Direito Civil (contratos de planos odontológicos) e por legislar sobre política de seguros, matérias 
cuja competência legislativa é privativa da União Federal, o que fragiliza o pacto federativo; (ii) é 
igualmente inconstitucional por violar o livre exercício da atividade profissional e os princípios da 
livre iniciativa e da livre concorrência; (iii) traz em seu bojo um aumento considerável de despesas 
por parte das operadoras de planos odontológicos e de seus beneficiários, causando, 
consequentemente, a redução do número de beneficiários desses planos, que não terão condições 
orçamentárias de arcar com os novos custos; (iv) propicia a elevação dos preços dos planos 
odontológicos, o que levará ao descredenciamento de serviços dos cirurgiões dentistas ou ao não 
credenciamento dos profissionais com maior reputação no mercado, em claro prejuízo para quem 
tenha restrições orçamentárias, como também para aqueles que, pagando plano de saúde, tenham 
que desembolsar por consulta fora do plano e (v) leva ao descredenciamento de profissionais, 
reduzindo os seus ganhos, além de fazer com que a demanda pelos serviços dos cirurgiões 
dentistas seja suportada pelo Sistema Único de Saúde. O PL (João Pessoa/PB) nº 805/2018 foi 
arquivado em 29/11/2018, devido ao parecer contrário do relator, Vereador Bruno Farias, aprovado 
na Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Legislação Participativa. 
 
PL (DF) nº 666/2015, PL (MG) nº 2647/2015, PL (RJ) nº 459/2015, PL (RS) nº 185/2015 e PL 
(SP) nº 685/2017 | Compartilhamento de Dados com o SUS: visam tornar obrigatório que os 
planos de saúde públicos e privados mantenham banco de dados de informações médicas dos 
seus clientes e respectivos dependentes. A SEJUR enviou à DIRIN parecer pela rejeição dos 
projetos. 
 
PL nº 9253/2017 | Seguro Saúde: pretende alterar a Lei dos Planos de Saúde, para permitir que as 
operadoras privadas de assistência à saúde ofereçam aos beneficiários suspensão dos contratos 
individuais dos produtos de plano privado de assistência à saúde e isenção de carência na hipótese 
de seu restabelecimento, mediante oferta de mensalidade diferenciada. A SEJUR elaborou parecer 
pela rejeição do PL. O projeto foi recebido pela Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
PL nº 7419/2006, do Senado Federal, que também altera a lei dos planos de saúde. 
 
PL nº 1184/2003 | Reprodução Humana Assistida: objetiva regulamentar o uso das técnicas de 
Reprodução Assistida (RA), para implantação artificial de gametas ou embriões humanos, 
fertilizados in vitro, no organismo de mulher receptora. A SEJUR encaminhou à DIRIN parecer pela 
rejeição do PL. Foi aprovado, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
requerimento para a inclusão de convidados para compor a mesa da audiência pública para 
debater o PL, que ainda tramitará pela Comissão de Seguridade Social e Família. 
 
PL (PE) nº 1552/2017 | Planos de Saúde: visa estabelecer que as operadoras de saúde com sede 
ou filial no Estado de Pernambuco devem possuir regime de plantão ou atendimento físico 24 
horas por dia, nos sete dias da semana, para o acolhimento de demandas de ordem judicial. A 
SEJUR elaborou parecer pela rejeição do projeto. 
 
PL (RS) nº 04/2016, PL (AL) nº 494/2017, PL (MG) nº 3244/2016 e PL nº 8363/2017 – Doulas: 
pretende garantir a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-
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parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente, nas maternidades, casas de parto e 
estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública e privada, sendo que o último deles 
visa, ainda, a regulamentação da atividade.  A SEJUR encaminhou à DIRIN pareceres pela rejeição 
dos projetos. 
 
PL nº 9653/2018, PL (SP) nº 23/2017, PL (PB) nº 1323/2017, PL (GO) nº 73/2017, PL (DF) nº 
1522/2017 e PL (AP) nº 232/2017 | Natimorto: visam determinar, entre outras disposições, que 
os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, 
ofereçam acomodação em área separada para as mães de natimorto e mães com óbito fetal.  
A SEJUR elaborou propostas de emenda supressivas aos projetos.  
 
PL (DF) nº 1790/2017 e PL (SP) nº 809/2017 | Limites para Internação: dispõem sobre sanções 
a serem aplicadas às operadoras de planos de assistência ou seguro à saúde que estabelecerem 
limitação de prazo, valor ou quantidade, para internações. A SEJUR elaborou parecer pela rejeição 
dos projetos de lei, com os seguintes fundamentos: (i) há flagrante inconstitucionalidade por 
adentrarem em instituto próprio de Direito Civil e por legislarem sobre política de seguros, 
matérias cuja competência legislativa é privativa da União Federal e (ii) cabe à ANS, diante de 
legislação federal e da necessidade estabelecida pela política de seguros, dispor sobre as normatizações 
de assistência e planos de saúde para que sejam atendidos os interesses dos consumidores. 
 
PL (AM) nº 40/2018, PL (BA) nº 22.715/2018, PL (BA) nº 22.724/2018, PL (BA) nº 
22.801/2018, PL (CE) nº 59/2018, PL (CE) nº 95/2018, PL (DF) nº 2088/2018, PL (ES) nº 
40/2018, PL (GO) nº 259/2018, PL (GO) nº 74/2018, PL (GO) nº 191/2018, PL (GO) nº 
832/2018, PL (GO) nº 1773/2018, PL (MA) nº 106/2018, PL (MG) nº 1.691/2015, PL (MT) nº 
121/2018, PL (PB) nº 1.750/2018, PL (PB) nº 1.762/2018, PL (PE) nº 1.840/2018, PL (PI) nº 
20/2018, PL (PR) nº 34/2018, PL (RJ) nº 3.694/2017, PL (RJ) nº 3.853/2018, PL (SC) nº 
25/2018 e PL (SP) nº 58/2018 | Justificativa da Negativa de Cobertura: pretendem obrigar as 
operadoras de planos privados de saúde a fornecerem ao consumidor informações e documentos, 
em caso de negativa de cobertura parcial ou total de procedimento médico, cirúrgico ou de 
diagnóstico, bem como de tratamento e internação. Na hipótese de negativa de cobertura total ou 
parcial, a operadora do plano ou seguro saúde entregará ao consumidor, no local do atendimento 
médico, imediatamente e independentemente de requisição, o comprovante da negativa de 
cobertura, onde constará, além do nome do cliente e do número do contrato: a) o motivo da 
negativa, de forma clara, inteligível e completa, sendo vedado o emprego de expressões vagas, 
abreviações ou códigos; b) a razão ou a denominação social da operadora ou seguradora; c) o 
número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da operadora ou seguradora e d) o 
endereço completo e atualizado da operadora ou seguradora e uma via da guia de requerimento para 
autorização de cobertura. A SEJUR elaborou pareceres pela rejeição a cada um dos projetos de lei. 
 
PL nº 1721/2015 | Vedação à Participação de Capital Estrangeiro na Saúde: pretende 
modificar a Lei nº 8.080/1990, para proibir a participação de empresas de capital estrangeiro na 
assistência à saúde. Ressalta-se que a participação estrangeira no setor foi autorizada pela Lei 
nº 13.097/2015, que alterou a mencionada Lei nº 8.080/1990. A SEJUR encaminhou à DIRIN parecer 
pela rejeição do projeto. Encerrado o prazo sem apresentação de emendas ao projeto no âmbito 
da Comissão de Finanças e Tributação. Na sequência, o PL tramitará pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.   
 
Anteprojeto de Lei de alteração do art. 39 do CDC | Orçamento e reparação:  elaborado pela 
SEJUR, por solicitação e com a participação da FenSeg, e já encaminhado à Federação, o 
Anteprojeto de Lei tem por objetivo o aprimoramento do Código de Defesa do Consumidor, com 
vistas a vedar a cobrança, pelo fornecedor, de qualquer tipo de remuneração do consumidor, 
durante o período de elaboração de orçamento para a eventual realização de um serviço. Isso 
porque a realidade fática demonstra ser comum o consumidor deixar seu produto no 
estabelecimento comercial do fornecedor por alguns dias, para a elaboração de orçamento de 



(qual?	

	 234	

serviço/conserto que precise ser executado. Entretanto, na hipótese de não autorização do serviço 
pelo consumidor, não cabe ao fornecedor efetuar qualquer cobrança do consumidor de quantia 
referente à retenção do produto. Assim, a proposta tem por objetivo pôr fim às distorções nos 
casos de retenção de produto para a elaboração de orçamento, com destaque para os seguintes 
aspectos:  (i) é um instrumento de diminuição da litigiosidade e das discussões judiciais, pois cria 
norma com critério objetivo (estipula prazo para a retirada do produto) e (ii) torna a relação 
jurídica mais equilibrada, já que veda a cobrança pela guarda do produto enquanto o fornecedor 
faz a sua análise para informar o valor do orçamento, bem como prevê a possibilidade da referida 
cobrança na hipótese de o consumidor não autorizar o serviço e deixar de retirar o produto no 
prazo previsto em lei. Logo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o 
APL deixa o texto da lei justo e claro ao não permitir que nenhuma das partes, nem o consumidor, 
e tampouco o fornecedor, obtenha qualquer vantagem sobre a outra. 
 
Anteprojeto de lei (APL) de alteração à Lei (PE) nº 14.692/2012 | Livre Escolha de Oficinas: 
elaborado pela SEJUR, por solicitação da FenSeg, o APL visa ao aprimoramento da Lei em 
referência, alterada pela Lei (PE) nº 16.080/2017, que assegura a livre escolha de oficinas mecânicas 
e reparadoras pelo consumidor que acionar o seguro de automóvel por ele contratado, para fins 
de cobertura de danos ao veículo segurado ou a veículo de terceiro envolvido no sinistro. O APL 
sugere alteração no parágrafo 3º e acrescenta parágrafos 4º e 5º ao art. 1º da Lei (PE) nº 
14.692/2012, bem como propõe o acréscimo de parágrafos 1º, 2º e 3º ao art. 3º da dita Lei. Em 
linhas gerais, o APL visa que sejam observados, no direito de livre escolha, orçamentos com valores 
médios aplicados aos serviços do gênero para essas finalidades, sendo os reparos previamente 
autorizados pela seguradora, inclusive condicionados à apresentação de notas fiscais. Além disso, 
busca-se deixar claro na lei que a relação de oficinas referenciadas pela seguradora não caracteriza 
obstáculo, nem lesão ou ameaça de direito.  
 
Anteprojeto de lei de Seguro Garantia para o Município de Pirassununga: diante da 
aprovação da Lei Municipal nº 5.277/2018, que disciplina a prestação de garantia nas contratações 
de obras e de fornecimento de bens ou de serviços realizadas pelos órgãos da Administração 
Pública direta e indireta, inclusive os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pelo Município, bem como órgãos do Poder Legislativo Municipal, a SEJUR, por 
solicitação da Comissão de Riscos de Crédito e Garantia da FenSeg, elaborou um anteprojeto de lei 
com vistas à tornar a nova legislação compatível com as práticas internacionais em relação ao 
tema, aos normativos da Susep e às propostas apresentadas pelo mercado segurador ao projeto 
de lei federal que visa atualizar a Lei de Licitações. 
 
 

18.2. Resumo das Ações Judiciais 
 
CSLL | ADI nº 5485/DF | Interesse CNseg: proposta em março de 2016 pela Confederação, a ADI 
tem por objeto a declaração da inconstitucionalidade formal e material do art. 1º da Lei 
13.169/2015, que alterou a Lei nº 7.689/1988 para majorar a alíquota da CSLL especificamente para 
o mercado segurador.  A SEJUR acompanha o andamento da ADI proposta, estando os autos com 
o ministro relator Luiz Fux, desde 18/09/2018.  
 
FGTS | ADI nº 5050/DF | Interesse CNseg: proposta em 2013 pela CONSIF e pela CNseg, a ADI 
visa declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Complementar 110/2001, a fim de assegurar 
o direito das empresas que compõem o setor financeiro de não se sujeitarem ao recolhimento da 
contribuição adicional prevista nos casos de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota 
de 10% incidente sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a 
vigência do contrato de trabalho. A ADIN está sob a relatoria do ministro Luís Roberto Barroso.  
A SEJUR acompanha o andamento da ADI proposta no STF, que conta com parecer da 
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Procuradoria Geral da República opinando pela improcedência do pedido, estando os autos 
conclusos para julgamento desde 2014. 
 
Contribuição Previdenciária | ADI nº 4673/DF | Interesse CNseg: proposta pela CONSIF, da 
qual tem a FENASEG como uma de suas afiliadas, a ADI tem o objetivo de afastar a 
obrigatoriedade da contribuição previdenciária que incide sobre a comissão de corretagem, paga 
ou repassada pelas seguradoras, empresas de previdência privada e capitalização aos corretores de 
seguro. O Recurso Extraordinário nº 604288 (Min. Rel. Celso de Mello), que trata da mesma 
controvérsia constitucional, teve seu trâmite sobrestado até o julgamento final da presente ADI, 
que está sob a relatoria do Min. Alexandre de Moraes. Algumas ações das seguradoras que 
discutem essa matéria já foram igualmente sobrestadas até o julgamento definitivo da ADI. A ADI 
teve recente julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela CONSIF visando a reforma da 
decisão de extinção do processo sem resolução do mérito proferida monocraticamente pelo 
ministro Relator Alexandre de Moraes, o que ensejou o regular prosseguimento ao feito, estando 
os autos com o ministro relator desde 30/10/2018. 
 
Registro de Alienação Fiduciária | ADI’s nºs. 4333 e 4227/DF | Interesse FENASEG: propostas 
pelo Partido da República em 2009 (ADI nº 4333) e pelo Instituto de Registro de Títulos e 
Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil em 2009 (ADI nº 4227), ambas as ADI’s, em linhas 
gerais, questionam a constitucionalidade do registro de alienação fiduciária de veículo na 
repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro, e 
assim que o registro seja obrigatório em serventias extrajudiciais (cartórios). Em 21/10/2015 o 
Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, não ser obrigatória a realização 
de registro público dos contratos de alienação fiduciária em garantia de veículos automotores 
pelas serventias extrajudiciais de registro de títulos e documentos. A decisão foi publicada dia 
31/03/2016, o que ensejou a oposição de embargos declaratórios nos autos da ADI 4227, que teve 
seu provimento negado. Nos dias 22/11/2018 (ADI 4227) e 19/12/2018 (ADI 4333) foi dada a baixa 
dos autos ao arquivo do STF. Em virtude da relevância da matéria discutida, a FENASEG interviu na 
ADI nº 4333, na qualidade de amicus curiae, o que foi determinante para o resultado obtido, 
extremamente favorável ao mercado segurador.  
 
Perda Total | ADI nº 4710 | Interesse FENASEG : proposta em dezembro de 2011 pela CNseg, a 
ADI tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.375/2011, do Estado da 
Paraíba, que impropriamente legislou em matéria de seguro e trânsito, ao dispor sobre a 
obrigatoriedade das seguradoras comunicarem ao DETRAN/PB os dados dos veículos registrados 
no Estado que forem considerados perda total e efetuar a destruição das carcaças no prazo de 
cinco dias, pelo sistema de prensa, inviabilizando o reaproveitamento de peças. A ADI conta com 
parecer da Procuradoria Geral da República pela procedência parcial do pedido, estando os autos 
com a Ministra relatora Rosa Weber desde 2013. 
 
Perda Total | ADI nº 4156 | Interesse FENASEG: proposta pela CONSIF em outubro de 2008, a 
ADI tem como objeto a Lei nº 8.914/2008, do Estado de Mato Grosso, trata, em linhas gerais, sobre 
a obrigatoriedade das seguradoras comunicarem ao DETRAN/MT todos os sinistros de veículos 
registrados no Estado, que forem declarados como perda total. Em janeiro de 2009 foi proferido 
parecer pela Procuradoria Geral da República favorável ao pedido, em virtude de violação da 
competência privativa da União para legislar sobre normas de trânsito, estando os autos com o 
ministro relator Gilmar Mendes desde 2010. 
 
Capitalização | ADI nº 2905 | Interesse FenaCap: proposta em junho de 2003 pela CONSIF, a 
qual tem a FENASEG como uma de suas afiliadas, a ADI tinha por objeto a declaração de 
inconstitucionalidade dos arts. 1° a 5° da Lei nº 14.507/2002, do Estado de Minas Gerais, que 
dispõem sobre as regras impostas às instituições financeiras no tocante à venda de títulos de 
capitalização e similares no Estado. A ADI foi julgada procedente por maioria e nos termos do voto 
do relator ministro Luiz Fux foi declarada a inconstitucionalidade da lei em questão. A SEJUR 
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acompanhou todo o processo, cujo julgamento proferido na sessão do dia 16/11/2016 foi 
publicado em 02/02/2018, com posterior trânsito em julgado e arquivamento no dia 19/02/2018.   
 
ADI nº 4704 | Livre Escolha de Oficina | Interesse FenSeg: a CNseg, por meio da SEJUR e de 
parecerista externo produziu análise e estudos que embasaram o ofício ao Governo do Estado de 
Santa Catarina, que resultou na apresentação da ADI nº 4704, no STF, pelo Governador de Santa 
Catarina, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 15.171/2010, que impõe 
sanções às seguradoras que praticarem condutas lesivas aos segurados ou a terceiros, dentre elas 
a vedação às empresas seguradoras, para o caso de veículos sinistrados, imporem aos 
consumidores beneficiários (segurados ou terceiros envolvidos em sinistro) os estabelecimentos 
reparadores ou prestadores de serviços de reparação, credenciados ou referenciados, pela própria 
seguradora, como condição para o processamento da reparação do dano. Em 2012, a CNseg 
pediu seu ingresso, como amicus curiae, sendo admitida em 2015. Em 2013, a Procuradoria Geral 
da República proferiu parecer pela procedência parcial do pedido, estando os autos com o relator 
ministro Luiz Fux desde 16/08/2018.  
 
ADI nº 4293 | Perda Total | Interesse FenSeg: proposta pela CNseg em setembro de 2009 em 
face da Lei nº 2.026/2009, do Estado de Rondônia, a ADI trata em linhas gerais do registro de 
veículos irrecuperáveis (sinistros com laudo de perda total) no DETRAN/RO. Em outubro de 2010 a 
AGU proferiu parecer pela procedência do pedido. Em novembro de 2011 a PGR também proferiu 
parecer no mesmo sentido, estando os autos com o relator ministro Celso de Mello desde 
01/08/2013. 
 
ADI n° 5984 | Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos | 
Interesse FenaSaúde:  proposta pela CNseg em 01/08/2018 em face da Lei nº 19.429, do Estado 
do Paraná, a ADI trata em linhas gerais da obrigatoriedade da adoção dos valores constantes na 
tabela da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos (CBHPO) para 
todos os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas que operam planos de assistência 
odontológica no estado do Paraná aos cirurgiões-dentistas. A ADI conta com as manifestações 
favoráveis da AGU e PGR, que em igual sentido opinaram pela procedência do pedido, em virtude 
da violação da competência privativa da União Federal para legislar sobre direito civil e seguros, 
estando os autos com o relator ministro Gilmar Mendes desde 19/12/2018. 
 
ADI nº 5990 | Livre Escolha de Oficina | Interesse FenSeg: proposta pela CNseg em 10/08/2018 
em face das Leis nºs 14.692/2012 e 16.080/2017, ambas do Estado do Pernambuco, a ADI trata em 
linhas gerais sobre o direito de livre escolha da oficina mecânica ao consumidor que adquire 
seguro para veículo automotor em Pernambuco, em casos de cobertura dos danos ao veículo 
segurado ou a veículos de terceiros. A ADI conta com manifestações favoráveis da AGU e PGR, 
que opinaram pela procedência do pedido, em virtude da violação da competência privativa da 
União Federal para legislar sobre direito civil e seguros, estando os autos com o relator ministro 
Gilmar Mendes desde 19/12/2018. 
 
Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 02 | REsp nº 1303374/ES | Prescrição (Carlos 
Sandoval Gonçalves e Companhia de Seguros Aliança do Brasil x os mesmos): instaurado de ofício 
pelo ministro relator Luis Felipe Salomão nos autos do Recurso Especial nº 1303374/ES, o IAC  
tramita perante a Segunda Seção do STJ e tem por objeto definir se o prazo prescricional anual 
previsto no Código Civil deve ser aplicado a todas as pretensões que envolvam segurado e 
segurador, independentemente do instituto jurídico conferido na petição inicial e da extensão do 
pedido formulado. Considerando a extrema relevância do tema e o grande impacto que a futura 
decisão poderá causar para todo o mercado segurador, uma vez que a tese a ser definida será 
aplicada por todos os ministros e órgãos fracionários do Tribunal, a CNseg pleiteou o seu ingresso 
nos autos, na qualidade de amicus curiae, com o intuito de contribuir com o Juízo em prol dos 
interesses das seguradoras, o que ainda não foi apreciado. Além disso, em atendimento à 
solicitação do relator e por meio de uma ação conjunta entre o jurídico da CNseg, da FENABER e 
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da Cia. de Seguros Aliança do Brasil (seguradora envolvida), foi apresentado, em audiência 
especial, parecer técnico atuarial com dados relevantes do setor e demonstração de cenários reais 
de impacto, no intuito de subsidiar o Juízo com informações do mercado e sensibilizá-lo quanto à 
importância deste julgamento. O processo se encontra com o ministro relator desde 25/04/2018. 
 
Representação de Inconstitucionalidade (RI) nº 0032730-06.2016.8.19.0000 (RJ) | ITCMD 
sobre VGBL: ajuizada pela FENASEG em junho de 2016 contra o Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, a RI visa a suspensão cautelar e, ao final, a declaração de inconstitucionalidade do inciso II 
do art. 13 e do art. 23 da Lei Estadual nº 7.174/2015, no que se refere à cobrança de ITCMD sobre 
valores pagos a título de VGBL. O relator desembargador Nildson Araújo da Cruz determinou a 
manifestação da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro e, após, do Ministério Público, sendo 
apenas este último favorável ao acolhimento da declaração de inconstitucionalidade do ITCMD 
sobre o VGBL, reconhecendo a natureza securitária e os precedentes do STJ e das Câmaras do TJRJ 
sobre o assunto.  
 
Representação de Inconstitucionalidade (RI) nº 0005090-91.2017.8.19.0000 (RJ) | ITCMD 
sobre PGBL: ajuizada pela FENASEG em fevereiro de 2017 contra o Governador do Estado do Rio 
de Janeiro, a RI visa a declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 13 e do art. 23 da Lei 
Estadual nº 7.174/2015, especificamente a expressão "tais como Plano Gerador de Benefício Livre 
(PGBL). Após a manifestação do Ministério Público, que opinou pela união da presente RI com a RI 
citada no item anterior, que discute a cobrança de ITCMD sobre valores pagos a título de VGBL,  foi 
proferido despacho pelo relator desembargador Marcos Alcino de Azevedo Torres declinando de 
sua competência e determinando a remessa e redistribuição do feito ao desembargador Nildson 
Aráujo, relator da RI nº 0032730-06.2016.8.19.0000, o que ensejou a interposição de agravo interno 
pela FENASEG, que foi provido, sendo revogada a decisão de declínio de competência.  
 
Representação de Inconstitucionalidade (RI) nº 0008135-40.2016.8.19.0000 (RJ) | ITCMD 
sobre VGBL e PGBL: ajuizada pelo Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha em fevereiro de 2016 
contra o Governador do Estado do Rio de Janeiro, a RI visa a declaração de inconstitucionalidade 
do art. 5º, inciso II, alíneas b e d e arts. 12, 23, 24 e 42 da Lei Estadual nº 7.174/2015, dentre os 
quais está prevista no art. 23 a cobrança de ITCMD sobre valores pagos a título de PGBL e de VGBL. 
A referida RI, na qual a FENASEG atua na qualidade de amicus curiae, já conta com as 
manifestações do Governador do Estado, do Presidente da ALERJ e da PGE, que opinaram pela 
improcedência do pedido, bem como do Ministério Público Estadual, que opinou pela parcial 
procedência do pedido, declarando a inconstitucionalidade da expressão "ou Vida Gerador de 
Benefício Livre (VGBL)" presente no dispositivo legal. A RI está sob a relatoria da desembargadora 
Ana Maria Pereira de Oliveira. 
 
Representação de Inconstitucionalidade (RI) nº 0009334-94.2018.8.13.0000 (MG) | ITCMD 
sobre PGBL: ajuizada pela FENASEG em janeiro de 2018 em face do Governador do Estado de 
Minas Gerais e da Presidência da Assembleia Legislativa, a RI visa à declaração de 
inconstitucionalidade da incidência do ITCMD sobre valores pagos nos planos PGBL, prevista no 
art. 1º, inciso I, §1º, da Lei Estadual 14.941/2003, bem como no art.69 da Lei nº 22.549/2017 que, 
por sua vez, alterou o art. 20-A da Lei nº 14.941/2003. A RI está sob a relatoria do desembargador 
Belizário Lacerda. 
 
Representação de Inconstitucionalidade (RI) nº 0009300-22.2018.8.13.0000 (MG) | ITCMD 
sobre VGBL: ajuizada pela FENASEG em janeiro de 2018 em face do Governador do Estado de 
Minas Gerais e da Presidência da Assembleia Legislativa, a RI visa à declaração de 
inconstitucionalidade da incidência do ITCMD sobre valores pagos nos planos VGBL, prevista no 
art. 1º, inciso I, §1º da Lei Estadual nº 14.941/2003, bem como no art. 69 da Lei nº 22.549/2017 que, 
por sua vez, alterou o art. 20-A da Lei 14.941/2003. A RI está sob a relatoria do desembargador 
Belizário Lacerda. 
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Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0011753-06.2018.8.16.0000 (PR) | ITCMD 
sobre PGBL: ajuizada em abril de 2018 pela FENASEG em face da Procuradoria Geral do Estado do 
Paraná, a ADI visa à declaração de inconstitucionalidade da incidência do ITCMD sobre valores 
pagos nos planos PGBL, prevista no art. 8º, inciso II c/c art. 7º, § 1º, II, da Lei Estadual 18.573/2015, 
regulados pela Resolução SEFA 1.527/2015 com as alterações promovidas pela Resolução SEFA 
5/2018, alegando-se vulneração dos arts. 13 e 129, da Constituição do Paraná, ante a 
impossibilidade de tal cobrança. A RI está sob a relatoria do desembargador Ramon de Medeiros 
Nogueira. 
 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0011769-57.2018.8.16.0000 (PR) | ITCMD 
sobre VGBL: ajuizada em abril de 2018 pela FENASEG em face da Procuradoria Geral do Estado do 
Paraná, a ADI visa a declaração de inconstitucionalidade da incidência do ITCMD sobre valores 
pagos nos planos VGBL, prevista no art. 8º, inciso II c/c art. 7º, § 1º, II, da Lei Estadual 18.573/2015, 
regulados pela Resolução SEFA 1.527/2015 com as alterações promovidas pela Resolução SEFA 
5/2018, alegando-se vulneração dos arts. 13 e 129, da Constituição do Paraná, ante a 
impossibilidade de tal cobrança. A RI está sob a relatoria do desembargador Ramon de Medeiros 
Nogueira. 
 
Representação de Inconstitucionalidade (RI) nº 0002064-83.2018.8.25.0000 (SE) | ITCMD 
sobre VGBL: ajuizada pela FENASEG em março de 2018 em face da Assembleia Legislativa do 
Estado de Sergipe e do Estado do Sergipe, a RI visa a declaração de inconstitucionalidade da 
incidência e obrigação de retenção do ITCMD sobre valores pagos nos planos VGBL. No dia 
03/10/2018, o TJSE declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade material do art. 2º, incisos I 
e III, da Lei Estadual nº 8.348/2017, na parte em que se inseriram os arts. 13-A e 18-A, na Lei 
Estadual nº 7.724/2013, com efeito ex tunc, e eficácia erga omnes. A RI está sob a relatoria do 
desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça. 
 
Representação de Inconstitucionalidade (RI) nº 0002038-85.2018.8.25.0000 (SE) | ITCMD 
sobre PGBL: ajuizada pela FENASEG em março de 2018 em face da Assembleia Legislativa do 
Estado de Sergipe e do Estado do Sergipe, a RI visa a declaração de inconstitucionalidade da 
incidência e obrigação de retenção do ITCMD sobre valores pagos nos planos PGBL. No dia 
12/09/2018 o TJSE declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade material e formal do art. 2º, 
incisos I e III, da Lei Estadual nº 8.348/2017, na parte em que se inseriram os arts. 13-A e 18-A, na 
Lei Estadual nº 7.724/2013, com efeito ex tunc, e eficácia erga omnes.  Em razão do acórdão 
proferido, foram opostos Embargos Declaratórios pelo Estado do Sergipe, julgados no dia 
19/12/2018, ocasião em que foram rejeitados, por unanimidade, sendo mantido o acórdão 
proferido. A RI está sob a relatoria do desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça. 
 
Representação de Inconstitucionalidade (RI) nº 5183357.42.2018.8.09.0000 (GO) | ITCMD 
sobre VGBL: ajuizada pela FENASEG em abril de 2018 em face da Assembleia Legislativa do Estado 
de Goiás e Estado de Goiás, a RI visa a declaração de inconstitucionalidade da incidência do ITCMD 
sobre valores pagos nos planos VGBL, prevista no art. 72, inciso I c/c §§ 7º e 8º do Código 
Tributário de Goiás, com a redação dada pela Lei 18.002/2013. A referida ADI foi distribuída em 
20/04/2018, com posterior extinção sem resolução do mérito, por ter sido entendido que a 
FENASEG, por ser uma Federação Sindical de âmbito nacional, não possui legitimidade ativa para o 
ajuizamento da RI, que deve ser ajuizada por Federação Sindical de âmbito estadual, conforme rol 
taxativo previsto na Constituição Estadual de Goiás. A RI teve seu trânsito em julgado e 
arquivamento no dia 11/06/2018 e estava sob a relatoria da desembargadora relatora Elizabeth 
Maria da Silva. 
 
Representação de Inconstitucionalidade (RI) nº 5183326.22.2018.8.09.0000 (GO) | ITCMD 
sobre PGBL: ajuizada pela FENASEG em abril de 2018 em face da Assembleia Legislativa do Estado 
de Goiás e Estado de Goiás, a RI visa a declaração de inconstitucionalidade da incidência do ITCMD 
sobre valores pagos nos planos PGBL, prevista no art. 72, inciso I c/c §§ 7º e 8º do Código 
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Tributário do Estado de Goiás, com a redação dada pela Lei 18.002/2013. A referida ADI foi 
distribuída em 20/04/2018, com posterior extinção sem resolução do mérito, por ter sido 
entendido que a FENASEG, por ser uma Federação Sindical de âmbito nacional, não possui 
legitimidade ativa para o ajuizamento da ADI, que deve ser ajuizada por Federação Sindical de 
âmbito estadual, conforme rol taxativo previsto na Constituição Estadual de Goiás. A RI teve seu 
trânsito em julgado e arquivamento no dia 11/06/2018 e estava sob a relatoria da 
desembargadora relatora Elizabeth Maria da Silva. 
 
PIS/COFINS | Recurso Extraordinário nº 400.479/RJ | Interesse CNseg: trata-se de Recurso 
Extraordinário interposto pela Axa Seguros Brasil S/A, em fase de Embargos Declaratórios, e que 
tem por objeto a definição sobre a incidência ou não de PIS/COFINS em relação à atividade 
própria da empresa seguradora. O recurso já teve seu julgamento iniciado e conta com o voto 
parcialmente favorável dos ministros Cezar Peluso e Marco Aurélio. O julgamento dos embargos 
foi interrompido por pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski para que o caso fosse 
julgado junto aos demais recursos que possuem o mesmo objeto, quais sejam: (i) RE 609.096/RS, 
interposto pelo banco Santander, com repercussão geral reconhecida, e que trata da incidência do 
PIS/COFINS sobre as receitas financeiras das instituições bancárias; e (ii) RE 880.143/MG, 
ingressado pela Sita Sociedade Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A, no qual será 
resolvido o tema sobre a exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das 
instituições financeiras. Até o momento, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 3º,§ 1º da 
Lei  n° 9.718/19822, que conceituava como receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela 
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil 
adotada para as receitas 
 
Reajuste Seguro de Vida | Recurso Especial nº 1686151/RJ | Interesse FenaPrevi: trata-se de 
Recurso Especial interposto pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil em face de José Carlos 
Marques Guimarães, que tem por objeto a discussão acerca da abusividade do reajuste por faixa 
etária do segurado com mais de 60 anos de idade nos contratos de seguro de vida. O Recurso 
Especial tramita perante a Terceira Turma do STJ e está sob a relatoria do ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino. Em razão da relevância do tema, a FenaPrevi pleiteou o seu ingresso nos autos na 
qualidade de amicus curiae. O ministro relator, em decisão monocrática, conheceu em parte o 
recurso especial interposto pela Seguradora Aliança do Brasil, declarando que abusividade no 
reajuste em virtude da idade somente se configura caso o segurado tenha 60 anos e o vínculo 
contratual tenha se mantido por no mínimo 10 anos. Em virtude da decisão proferida, foram 
opostos Embargos Declaratórios pela FenaPrevi, uma vez que a decisão foi omissa em relação ao 
pedido de ingresso da Federação nos autos como amicus curiae, e ainda foi interposto o recurso 
de Agravo Interno da Seguradora Cia Aliança do Brasil, que ainda estão pendentes para 
julgamento.  
 
Reajuste Seguro de Vida | Recurso Especial nº 1769111/RS | Interesse FenaPrevi: trata-se de 
Recurso Especial interposto pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil contra Valdi Henrique 
Schewe e outros, que tem por objeto a nulidade da cláusula contratual que prevê o reajuste do 
prêmio do seguro de vida em relação ao segurado idoso, que possui mais de 60 anos e que tem 
mais de 10 anos de vínculo contratual. O Recurso Especial encontra-se concluso para julgamento 
perante a Quarta Turma do STJ e está sob a relatoria do ministro Luis Felipe Salomão.  O ministro 
Salomão, ao proferir o seu voto condutor da conversão do Agravo Interno no referido Recurso 
Especial, destacou em suas razões a divergência existente entre a Terceira e a Quarta Turmas no 
julgamento da matéria. Em razão da relevância do tema, a FenaPrevi pleiteará o seu ingressou nos 
autos na qualidade de amicus curiae. 

 

																																																								
22   Art. 3°, § 1° da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998: Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas 
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada 
para as receitas. 
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Exercício Irregular | Ação Civil Pública nº 0010025-71.2009.4.03.6100 | Interesse FenaPrevi: 
trata-se de Ação Civil Pública proposta pela Susep em desfavor da UPS Serviços Sociedade 
Brasileira de Gestão em Assistência Ltda., com o objetivo de que a referida entidade se abstenha 
de oferecer ao mercado os planos de previdência complementar e de seguros constantes da 
proposta e do regulamento por ela expedidos, bem como de comercializar quaisquer outros 
planos de seguros e/ou benefícios previdenciários sem a devida cobertura por entidade 
seguradora oficial. A sentença proferida no dia 18/05/2015 julgou improcedentes os pedidos da 
Susep, ante a ausência de prova que configure o exercício de atividade ilícita desenvolvida pela 
UPS. Atualmente, o processo encontra-se no Tribunal Regional da Terceira Região para julgamento 
da apelação interposta pela Susep, com relatoria da desembargadora Mairan Maia. Em razão da 
relevância do tema discutido, a FenaPrevi monitora o caso e está analisando a viabilidade do seu 
ingresso nos autos, na qualidade de amicus curiae. 
 

Seguro de Vida | Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nº 1784662/SC (Jussara 
Nunes Milkevicz x Itáu Seguros S.A e Bradesco Vida e Previdência S/A) e 1782032/SC (Elcinda 
Maria Loss x MetLife) | Interesse FenaPrevi: tratam-se de Recursos Especiais selecionados pelo 
desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Altamiro de Oliveira, como 
representativos de controvérsia repetitiva para definição da tese a ser aplicada acerca da 
identificação da responsabilidade do dever de informação ao segurado a respeito das cláusula 
contratuais limitativas/restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo, se da seguradora, se 
da estipulante, ou solidariamente de ambas. Os Recursos Especiais foram admitidos pelo 
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, sendo 
determinada a suspensão do trâmite dos processos de idêntica controvérsia que estejam em fase 
decisória (excetuando-se toda a fase instrutória e saneatória) em tramitação no Estado de Santa 
Catarina que tratem da tese a ser definida. Em razão da relevância do tema que será discutido nos 
autos dos Recursos Especiais selecionados como "causas-piloto" acerca da identificação da 
responsabilidade do dever de informação ao segurado, a FenaPrevi pleiteará o seu ingresso nos 
autos, na qualidade de amicus curiae.  

 

Seguro Prestamista | Recurso Especial nº 1639320 /SP | Interesse FenaPrevi: trata-se de 
Recurso Especial interposto por Waldomiro Bezerra contra o Banco Itaú BBA S/A e admitido como 
representativo de controvérsia pela Segunda Seção do STJ para definição sobre a controvérsia 
acerca da licitude da tarifa de inserção de gravame e da cobrança de seguro de proteção financeira 
(seguro prestamista). Em virtude da afetação ao rito dos recursos repetitivos, foi decido, por 
maioria, pela suspensão do processamento de todos os processos pendentes, para delimitação de 
controvérsia no âmbito dos contratos bancários sobre: (i) validade da tarifa de inclusão de 
gravame eletrônico; (ii) validade da cobrança de seguro de proteção financeira; e (iii) possibilidade 
de descaracterização da mora na hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma das cobranças 
descritas nos itens anteriores.  Em virtude da relevância do tema, a FenaPrevi pleiteou o seu 
ingresso nos autos, na qualidade de amicus curiae, com a apresentação de memoriais. Além disso, 
o processo conta com a participação do BACEN, da FEBRABAN e da Defensoria Pública do Estado 
de São Paulo, que igualmente atuam na qualidade de amicus curiae.  O Recurso Especial foi levado 
a julgamento no dia 12/12/2018, ocasião em que negado provimento ao Recurso Especial, sendo 
mantido, contudo, a legalidade e/ou da validade da cobrança e do próprio seguro prestamista, que 
permanecem integralmente hígidos e válidos. 
 
Custo de Apólice | Ação Coletiva nº 0041586-28.2012.4.02.5101 | Interesse FenSeg: tramita 
perante a 19ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro a ação em referência 
ajuizada pela Associação Nacional de Assistência ao Consumidor e Trabalhador (ANACONT) 
contra a Azul Seguros e Susep, com a finalidade de ver declarada a ilegalidade da cobrança do 
custo de apólice. A autora requereu antecipação de tutela, que foi indeferida sob o fundamento 
de que a Susep regulamentou a matéria por meio de circulares e, assim sendo, que a cobrança 
tem base legal. Após a apresentação de contestação e réplica, foi deferida a prova pericial atuarial 
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requerida pela ANACONT, com a devida apresentação de quesitos e indicação de assistente 
técnico pelas partes.  Em 12/12/2018 foi encerrado o prazo para a entrega do laudo pericial.  
 
Custo de Apólice | Ação Coletiva nº 0344902-40.2012.8.19.0001 | Interesse FenSeg: tramita 
perante a 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a ação em referência proposta pela ANACONT 
contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para determinar a imediata suspensão da 
cobrança de tarifa sob a rubrica custo de apólice. A sentença julgou parcialmente procedente os 
pedidos iniciais e confirmou a tutela que impediu a cobrança do custo de apólice, além de ter 
reconhecida como nulas as cláusulas dos contratos celebrados pela Porto Seguro que versam 
sobre o pagamento irrestrito, pelos consumidores, do custo de apólice, sendo concedida a 
restituição em dobro dos valores pagos pelos consumidores nos últimos dez anos anteriores ao 
ajuizamento da presente demanda e pagamentos vencidos e vincendos no curso da ação. A Porto 
Seguro opôs embargos de declaração à referida sentença, que foi rejeitado, e posteriormente 
ingressou com apelação, que teve seu provimento parcialmente provido, com a reforma parcial da 
sentença, para aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 205, §3º, IV, do Código 
Civil, bem como a devolução, na forma simples, dos valores cobrados, observada a prescrição 
trienal. Em virtude do acórdão proferido, foi oposto o recurso de Embargos de Declaração pela 
Porto Seguro, que foi provido parcialmente para sanear omissão existente com relação a 
fundamentação quanto à não aplicação ao caso da Taxa Selic, bem como erro material existente 
no acórdão em relação ao termo a quo da prescrição trienal. Atualmente foi interposto Recurso 
Especial pela Porto Seguro, inadmitido monocraticamente, o que ensejou a interposição de 
agravo pela seguradora, que ainda será levado a julgamento. 
 
Embriaguez | Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1441620/ES | Interesse 
FenSeg: trata-se Embargos de Divergência opostos por Luiz Nogueira da Silva Neto e outro em 
face da Seguradora Tokio Marine, e que tem por objeto a análise da validade da cláusula 
contratual que prevê a perda da garantia securitária quando observado que o segurado, causador 
do acidente, apresentava quadro de embriaguez, além da eficácia dessa cláusula contratual 
também quanto a terceiros. Os Embargos tramitam na Segunda Seção do STJ sob a relatoria da 
Ministra Maria Isabel Gallotti, e estão conclusos para julgamento desde 30/08/2018. Em virtude da 
relevância do tema, a CNseg pleiteou o seu ingresso nos autos, na qualidade de amicus curiae, que 
ainda não foi apreciado pelo STJ. 
 
Embriaguez | Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.485.717/SP | Interesse 
FenSeg: trata-se de Embargos de Divergência opostos pela empresa Transgolgatto Transportes 
LTDA em face da Seguradora Generali e outro, e que tem por objeto a análise da perda da garantia 
securitária quando observado que o preposto do segurado, causador do acidente, apresentava 
quadro de embriaguez ao volante. A CNseg pleiteou o seu ingresso nos autos, na qualidade de 
amicus curiae. Os Embargos tramitam na Segunda Seção do STJ sob a relatoria da Ministra Maria 
Isabel Gallotti, que em decisão monocrática não admitiu os Embargos, por não ter vislumbrado 
divergência atual de posicionamento entre as Turmas de Direito Privado do STJ sobre o tema.   
 
Embriaguez | Incidente de Assunção de Competência nº 1679798-5/01 | Interesse FenSeg: 
trata-se Incidente de Assunção de Competência admitido pela Seção Cível do Tribunal de Justiça 
do Paraná, em virtude da existência de divergência entre os atuais entendimentos das três 
Câmaras do TJPR para o julgamento de ações que discutem a embriaguez de terceiro condutor 
como fator de agravamento do risco pelo segurado em contrato de seguro de automóvel. Em 
virtude dos efeitos da decisão do Incidente, que vinculará apenas os juízes e órgãos fracionários do 
TJPR, foi pleiteado o ingresso do Sindicato das Seguradoras dos Estados do Paraná e de Mato 
Grosso do Sul na qualidade de amicus curiae, o que contou com o apoio da SEJUR. O processo 
encontra-se concluso para análise do pedido de admissão do Sindicato desde 18/10/2018. 
 
Exercício irregular da atividade seguradora | Ação Civil Pública nº 0014904-
70.2011.4.02.5101 | Interesse FenSeg: tramita perante a 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do 
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Rio de Janeiro a ação proposta pela Susep com o objetivo de vedar a atuação da Associação 
AMPLA no mercado de seguros, com a imediata suspensão de suas atividades correlatas em todo o 
território nacional. Em razão dos possíveis impactos da ação para o mercado segurador, a CNseg  
pediu seu ingresso nos autos na qualidade de assistente da Susep e interpôs Recurso Especial. Os 
REsps. Interpostos pela CNseg e pela Susep foram autuados no STJ sob o nº  616359/RJ, 
distribuídos à relatoria do ministro Og. Fernandes, e julgados no dia 21/06/2018, ocasião em que a 
Segunda Turma do STJ, por unanimidade, deu provimento ao Recurso, reformando o acórdão 
proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que entendera inexistir 
ilegalidades da AMPLA. Apesar do recurso da CNseg ter sido julgado como prejudicado, a 
Confederação atuou junto ao STJ com a apresentação de memoriais e entrevistas com ministros. 
Em razão do acórdão proferido, foram opostos embargos de declaração pela AMPLA, que se 
encontra concluso para julgamento com o ministro Og Fernandes desde 08/10/2018. 
 
Exercício irregular da atividade seguradora | Ação Civil Pública nº 0044362-
98.2012.4.02.5101 | Interesse FenSeg: tramita perante a 18ª Vara Federal da Seção Judiciária do 
Rio de Janeiro a ação proposta pela Susep com o objetivo de vedar a atuação da Associação APARJ 
no mercado de seguros, com a imediata suspensão de suas atividades correlatas em todo o 
território nacional. Foi deferida tutela antecipada pleiteada pela Susep para abster a APARJ de 
comercializar, realizar oferta, veicular ou anunciar, por qualquer meio de comunicação, qualquer 
modalidade contratual de seguro, em todo o território nacional. Em razão dos possíveis impactos 
da presente ação para todo o mercado segurador, em outubro de 2014, a CNseg pleiteou a sua 
intervenção nos autos na qualidade de assistente da Susep. O pedido de intervenção da CNseg foi 
indeferido e mantido mesmo após a interposição de Agravo de Instrumento pela Confederação, 
sendo apenas admitida a sua atuação como amicus curiae. Atualmente aguarda-se a localização de 
endereços para citação dos réus.  
 
Exercício irregular da atividade seguradora Ação Civil Pública nº 0011867-35.2011.4.02.5101 
| Interesse FenSeg: tramita perante a 32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro a 
ação proposta pela Susep com o objetivo de vedar a atuação da Associação APAUTTO no mercado 
de seguros, com a imediata suspensão de suas atividades correlatas em todo o território nacional. 
Em razão dos possíveis impactos da presente ação para todo o mercado segurador, em dezembro 
de 2014, a CNseg ingressou com petição pleiteando a sua intervenção nos autos como assistente 
da Susep, o que foi indeferido e apenas reformado após a interposição do recurso de agravo de 
instrumento pela Confederação. Em sentença, o feito foi julgado extinto sem julgamento do mérito 
em relação à APPAUTO, diante de sua regular dissolução, e parcialmente procedente em relação 
aos demais réus, pessoas naturais representantes da Associação, para declarar a ilicitude da 
contratação do produto proteção veicular pela APPAUTO sem autorização da Susep, condenando 
os mesmos a absterem-se de comercializar, ofertar ou anunciar esse tipo de proteção em todo o 
território nacional, em nome próprio ou através de outra pessoa jurídica, sob pena de pagamento 
de multa por evento praticado. Em razão da sentença proferida, foram opostos embargos de 
declaração pela APPAUTO, que tiveram seu provimento negado, e posterior recurso de apelação, já 
contrarrazoado pela CNseg, e que ainda será levado a julgamento.  
 
Estorno da Corretagem | Ação Civil Pública nº 0011393-89.2013.5.01.0008 | Interesse 
FenSeg: tramita perante a 8ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro a ação proposta pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT) da 1ª Região contra a CNseg e FENASEG, na qual o MPT requer que os 
membros da categoria das requeridas se abstenham de estornar as comissões em casos de 
cancelamento da apólice de seguro e devolução do prêmio. O processo conta com sentença de 
improcedência dos pedidos autorais, que foi impugnada pelo MPT por meio de Recurso 
Ordinário, que igualmente teve seu provimento negado pela Terceira Turma do Tribunal Regional 
do Trabalho da Primeira Região, posterior oposição de Embargos Declaratórios, igualmente não 
acolhidos, e interposição de Recurso de Revista, que teve seu seguimento denegado. Foi 
interposto Agravo de Instrumento pelo MPT, já contrarrazoado pela CNseg e FENASEG, e que 
ainda será julgado.  
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Capitalização | Ação Coletiva nº 5067838-33.2018.4.04.7100/RS | Interesse FenaCap: trata-se 
de ação coletiva proposta pela Federação das Apaes do Estado do Rio Grande do Sul (FEAPAES/RS) 
em face da Susep objetivando, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos arts. 17, 42, 
§ 2º, 43 e 69, caput e parágrafo 2º da Circular Susep nº 569/2018 e ao final a decretação de 
nulidade dos referidos dispositivos. Alega a FEAPAES que a Circular em questão estaria impedindo 
a utilização de títulos de capitalização na modalidade incentivo pelas entidades filantrópicas, os 
quais corresponderiam a 90% da receita da referida Federação estadual. Em sentença, o processo 
foi extinto sem resolução do mérito, com reconhecimento da ilegitimidade ativa da FEAPAES/RS, 
por ter sido entendido que o seu interesse seria apenas reflexo, uma vez que a Circular 569/2018 é 
dirigida às sociedades de capitalização, as quais estão submetidas à fiscalização da Susep, não 
havendo, portanto, legitimidade ativa para pleitear direito de terceiro (sociedade de capitalização). 
Em razão da sentença proferida, a FEAPAES/RS interpôs apelação, a qual foi atribuído efeito 
suspensivo por decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Além disso, a Federação 
Nacional das APAES (FENAPAES) apresentou petição de ingresso nos autos na qualidade de amicus 
curiae, o que ainda não foi apreciado pelo juízo. Em razão da relevância do caso, a FenaCap 
avaliará a possibilidade do seu ingresso nos autos como amicus curiae. 
 
Seguro Habitacional do SFH | IRDR nº 0804575-80.2016.4.05.0000 | Pleno do TRF da 5ª 
Região: o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em questão, suscitado pelo Juiz 
Federal da 1ª Vara Federal de João Pessoa, Seção Judiciária da Paraíba, tem por objeto definir a 
competência para o julgamento das demandas relativas ao SH/SFH. O incidente conta com decisão 
de admissão proferida em outubro de 2016, o que ensejou a oposição de Embargos Declaratórios 
opostos pelos mutuários, que teve seu provimento negado. Posteriormente, foram opostos novos 
Embargos Declaratórios pela Caixa Seguradora e pela Federal de Seguros, uma vez que o acórdão 
que negou provimento aos Embargos dos segurados/mutuários limitou a suspensão das ações em 
curso que envolvem contratos de Seguro Habitacional do SFH no período de 02/12/1988 a 
29/12/2009, além de ter sido interposto o recurso de agravo interno pela CEF, em razão de decisão 
que indeferiu a suspensão do IRDR. Ambos os recursos foram levados a julgamento pelo Tribunal 
Pleno que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da CEF e, por maioria, rejeitou 
os embargos de declaração opostos pela Caixa Seguradora e pela Federal Seguros.  O IRDR conta 
com o parecer favorável do MPF, em que é reconhecida a ampla legitimidade extraordinária da 
Caixa Econômica Federal, em decorrência de sua condição de substituta processual da União, para 
a defesa do FCVS nos processos relativos às obrigações derivadas de apólice pública (ramo 66). 
Após petição da CNseg, foi determinada suspensão da tramitação do IRDR até o julgamento do 
mérito do RE 827996/PR pelo STF. Em razão dos possíveis impactos da presente ação para o 
mercado segurador, a CNseg ingressou nos autos e teve deferido o seu pedido de intervenção no 
caso como amicus curiae. 
 
Seguro Habitacional do SFH | IRDR nº 5052192-11.2016.4.04.0000 | 2ª Seção do TRF da 4ª 
Região: o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em questão suscitado de pela 
Federal de Seguros S/A, tem por objeto definir a responsabilidade da Caixa Econômica Federal em 
contratos realizados antes da Lei nº 7.682/1988, comprovadamente garantidos pelo FCVS, quando 
esta manifesta interesse em ações securitárias indenizatórias fundadas no extinto Sistema 
Financeiro de Habitação e que tenham como causa de pedir vícios construtivos oriundos da 
construção dos imóveis comercializados. O incidente foi admitido, por unanimidade, em março de 
2017, sendo ainda determinada a suspensão de todas as demandas acerca do tema no âmbito 
territorial de competência do TRF4. Em virtude da decisão de admissão, os autores/mutuários 
opuseram Embargos Declaratórios e ainda peticionaram, de forma apartada, arguindo incidente de 
inconstitucionalidade da Lei nº 13.000/2014, que ao ser apreciado pelo Juiz Federal Loraci Flores 
de Lima, ensejou o sobrestamento do  IRDR e dos demais pedidos incidentes, sob o fundamento 
de que a 2ª Seção do STJ  julgará o Recurso Especial Repetitivo nº 163.9487, de relatoria do 
ministro Marco Aurélio Bellizze, e que possui tema idêntico ao do presente Incidente. Em razão dos 
possíveis impactos da presente ação para o mercado segurador, a CNseg ingressou nos autos e 
teve deferido o seu pedido de intervenção no caso como amicus curiae. 



(qual?	

	 244	

 
Seguro Habitacional do SFH | IRDR nº 2016.008951-7 | Seção Cível do TJRN: o Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDE) em questão suscitado pelo desembargador Cornélio 
Alves do TJRN nos autos do Agravo de Instrumento nº 2016.003514-3, tem por objeto definir a 
competência para julgamento das demandas relativas ao SH/SFH. Após a manifestação das partes 
do Agravo de Instrumento, os autos foram encaminhados para julgamento, ocasião em que a 
Seção Cível, por maioria de votos, não admitiu o IRDR, nos termos do voto do relator. O acórdão, 
publicado em 13/12/2016, foi alvo de Embargos Declaratórios opostos pela CEF, que se encontra 
concluso para julgamento desde junho de 2017. Em razão dos possíveis impactos da presente ação 
para o mercado segurador, a CNseg ingressou nos autos formulando pedido de intervenção no 
caso na qualidade de amicus curiae. 
 
Seguro Habitacional do SFH | Embargos de Divergência nos Recursos Repetitivos 
1.091.393/SC e 1.091.363/SC: tratam-se de Embargos de Divergência por meio dos quais se 
objetiva reverter o acórdão proferido nos referidos recursos, que apresentou condicionantes para o 
ingresso da CEF nas ações de SH/SFH, consequentemente, da competência da Justiça Federal para 
julgamento de demandas ajuizadas por mutuários do SH/SFH. Os Embargos não foram 
conhecidos: (i) as demandas devem versar sobre os contratos celebrados 02/12/1988 a 29/12/2009 
– período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/1988 e da MP nº 478/2009; (ii) as 
apólices devem ser públicas (Ramo 66); e (iii) a instituição financeira provar documentalmente o 
seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas 
também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do 
Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice (FESA), colhendo o processo no estado em que 
este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação de interesse, sem anulação de 
nenhum ato anterior. O processo está em fase de Recurso Extraordinário, interposto pela Caixa 
Seguradora, que foi indeferido liminarmente por ausência de repercussão geral, o que ensejou a 
interposição de agravo interno, que teve seu provimento negando. Atualmente foram opostos 
Embargos Declaratórios contra a decisão que negou provimento ao agravo interno e admitiu o 
recurso extraordinário, o que ensejou a admissão do Recurso Extraordinário e consequente 
oposição de Embargos pelos segurados/mutuários. Os novos Embargos foram incluídos em pauta 
para julgamento no 17/05/2017, sendo proferido o voto do ministro relator, Humberto Martins, 
que rejeitou os Embargos de Declaração, com posterior pedido de vista do ministro Herman 
Benjamin, sendo o recurso incluído em pauta para julgamento no dia 19/12/2018, com posterior 
adiamento para a pauta do dia 01/02/2019.  
 
Seguro Habitacional do SFH | Conflitos Internos de Competência nº 140.456/RS e 
nº 148.188/DF: os Conflitos de Competência 140.456/RS, de relatoria do ministro Jorge Mussi e 
148.188/DF, de relatoria do ministro Humberto Martins, foram suscitados para definição da Seção 
do STJ que deverá processá-los e julgá-los, se o serão pela Primeira Seção (especializada em 
matérias de Direito Público e Previdenciário) ou se pela Segunda Seção (especializada em matérias 
de Direito Privado). O CC nº 140.456/RS teve seu julgamento iniciado em 03/08/2016 e conta 
apenas com os votos dos ministros Jorge Mussi (relator) e Raul Araújo, ambos declarando a 
Segunda Seção como competente para o julgamento das demandas de SH/SFH, estando 
atualmente os autos com vistas ao ministro Luis Felipe Salomão, que já antecipou o seu 
entendimento no mesmo sentido dos votos já proferidos. Paralelamente, os segurados/mutuários 
ingressaram com petição suscitando incidente de inconstitucionalidade da Lei nº 13.000/2014, 
rejeitado liminarmente pelo ministro relator, o que ensejou a interposição de agravo interno pelos 
mutuários, que ainda será julgado. Já o CC nº 148.188/DF conta com os votos dos ministros 
Humberto Martins (relator) e Raul Araújo, ambos pela competência da 1ª Seção para julgamento 
das ações de SH/SFH, estando os autos igualmente com vistas ao ministro Luis Felipe Salomão. Os 
mutuários também ingressaram com petição suscitando incidente de inconstitucionalidade da Lei 
nº 13.000/2014, rejeitado liminarmente pelo ministro relator, com posterior interposição de agravo 
interno pelos mutuários, que foi dado por prejudicado, em razão de acórdão que, por 
unanimidade, resolveu a questão de ordem no sentido de indeferir o pedido dos segurados de 
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apreciação da arguição de inconstitucionalidade incidental. Os Conflitos de Competência foram 
incluídos em pauta para julgamento no dia 19/12/2018, com posterior adiamento.  
 
Seguro Habitacional do SFH | Recurso Especial nº 1535525/RS: o Recurso Especial foi 
manejado pelos Recorrentes/Mutuários Vanda Verinha Hegele Thomas e outros contra SulAmérica 
Seguros e outros com o objetivo de reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul, que determinou a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, por 
entender que a Caixa Econômica Federal, na condição de gestora do Fundo de Compensação de 
Variações Salarias (FCVS), responde pelas obrigações atinentes à apólice do SH/SFH. O acórdão 
objeto do presente Resp é um dos melhores precedentes sobre o tema SH/SFH, pois além de citar 
toda a legislação utilizada até o advento da Lei nº 13.000/2014, ainda destaca que a decisão 
proferida pela Ministra Nancy Andrighi quando do julgamento do Edcl nos Edcl no Resp nº 
1.091.363/SC foi precipitada ao definir que nas apólices firmadas entre 02/12/1998 e 28/12/2009 
há potencial interesse da CEF de integrar a lide. Em virtude do acórdão proferido, os 
Recorrentes/Mutuários interpuseram recurso de Agravo Regimental, sendo determinada a 
devolução dos autos ao Tribunal de origem, em virtude do objeto do recurso especial ter sido 
reconhecido pelo STF como tema de repercussão geral, o que torna necessária a realização do 
juízo de conformação ou manutenção do acórdão local frente ao que será decidido pela Excelsa 
Corte no RE 827.996/PR.  
 
Seguro Habitacional do SFH | Recursos Repetitivos nºs 1682034/PR, 1689339/PR e 
1689160/PR: os Recursos Repetitivos em referência, encaminhados pelo TJPR com indicação para 
afetação sob o regime de recursos repetitivos e que têm como objetivo a análise da competência 
da justiça federal para o julgamento das ações de SH/SFH em virtude do advento da Lei nº 
13.000/2014, estão em trâmite na Segunda Seção do STJ sob a relatoria do ministro Marco Aurélio 
Bellizze, e aguardam o pronunciamento final pela Corte Especial do STJ quanto ao julgamento do 
CC nº 148.188/DF, e que decidirá a competência interna - entre a Primeira e a Segunda Seções - 
para o julgamento das ações de SH/SFH, o que ainda será apreciado pela Corte Especial. Além 
disso, ainda foi determinada a comunicação de suspensão ao Vice Presidente do TJPR, para que 
sejam suspensos os julgamentos dos casos em primeiro e segundo grau. 
 
Seguro Habitacional do SFH | Recursos Afetados pelo TRF4: o TRF4 encaminhou os recursos 
especiais REsp 1636154 (Caixa Seguradora), REsp 1640269 (SulAmérica), REsp 1639480 (Federal 
Seguros) e REsp 1639487 (Liberty Seguros) com indicação para afetação sob o regime de recursos 
repetitivos e que tem como objetivo a análise da competência da Justiça Federal nos feitos em 
que se discute cobertura securitária, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação a partir do 
advento da Lei nº 13.000/2014. Os casos foram distribuídos ao ministro Bellizze, que deverá levar 
ao colegiado o seu voto pela afetação do recurso. Em síntese, a controvérsia ainda pende de 
decisão sobre afetação. Os escritórios que acompanham os referidos processos já peticionaram 
nos autos do REsp nº 1640269 pleiteando a suspensão do feito até julgamento final do CC 148188 
pela Corte Especial, o que foi acolhido pelo relator, que determinou, ainda, o sobrestamento dos 
demais recursos com indicação de afetação, bem como a suspensão dos processos na origem. Os 
segurados interpuseram embargos de declaração nos autos dos REsp nºs 1639480 e 1640269, já 
respondido pelas seguradoras envolvidas. Além disso, ainda foi protocolizada petição nos atos do 
REsp 1640269 pleiteando a extensão dos efeitos da decisão proferida nestes autos aos recursos 
com indicação de afetação pelo TJPR, o que ainda não foi apreciado. 
 
Seguro Habitacional do SFH | Recurso Extraordinário nº 827.996/PR: trata-se de Recurso 
Extraordinário que tem por objeto a análise da competência da Justiça Federal para processar e 
julgar a ação de SH/SFH em razão do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal. A matéria 
objeto do recurso em questão teve repercussão geral reconhecida, por maioria, em sessão 
plenária virtual realizada no dia 05/10/2018, vencidos os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, 
Luiz Fux, Rosa Weber e Cármen Lúcia, o que ensejou o pedido de ingresso da CNseg nos autos, na 
qualidade de amicus curiae, além de ter sido pleiteada a suspensão nacional dos processos que 
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possuem o mesmo objeto do referido recurso para evitar todos os riscos já detectados nas ações 
que envolvem o SH/SFH. O processo conta com a participação da União, da CEF e da Federação 
das Associações dos Moradores de Núcleos de COHAB e Similares no Estado de Pernambuco 
FEMOCOHAB/PE, que atuam como amicus curiae. Além disso, a CEF e a União e a Seguradora 
envolvida igualmente peticionaram nos autos pleiteando a suspensão nacional dos processos, o 
que ainda será apreciado pela Suprema Corte. 
 
Cabimento do Agravo de Instrumento para Discutir a Incompetência do Juízo: em virtude 
dos impactos referentes à interpretação do art. 1.015 do Código de Processo Civil, 
especificamente em relação à possibilidade de interposição do recurso de  agravo de instrumento 
contra alegações de incompetência, a CNseg pleiteou o seu ingresso em IRDRs, IACs e Recursos 
Especiais que tratam do tema. A CNseg pediu seu ingresso nos Recursos Especiais nºs 
1704.520/MT e 1.696.396/MT, nos IRDRs nºs 2017.00629663 – TJ/SE e 0019760-
94.2008.8.24.0038/5000 – TJ/SC e no IAC n° 0007667-32.2017.8.05.0000 – TJ/BA.    
 
O tema foi apreciado pelo STJ quando do julgamento dos Recursos Especiais 1.704.520/MT e 
1.696.396/MT, oportunidade em que a 4ª Turma do STJ definiu de forma inaugural o 
entendimento de que ao inciso III, do art. 1.015, do CPC é possível a aplicação de interpretação 
extensiva ou analógica, levando à conclusão de que, mesmo sem previsão expressa no CPC de 
2015, é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória relacionada à competência. 
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18.3. Detalhamento de Eventos por Porte 
 
Eventos de Pequeno Porte: são considerados aqueles patrocinados ou apoiados, realizados nos 
auditórios da CNseg ou da Escola Nacional de Seguros, cujo público não excede 100 pessoas. 
Neste caso, não existem cobrança de inscrições, comercialização de patrocínios e a sua operação 
não inclui criação gráfica, impressão de materiais e contratação de empresas de apoio. 
 

EVENTO DATA LOCAL PARTIC 
Assembleia Extraordinária do Sindicato das Seguradoras RJ/ES 22/01 CNseg 40 

2º Workshop Análise de Impacto Regulatório 26/01 CNseg 117 

Almoço do Conselho Diretor com palestra Marcelo Neri* 01/02 CNseg 17 

Café com Presidente 02/02 CNseg 14 

Reunião de Diretoria da FenaSaúde 07/02 Hotel Gran Mercure (SP) 20 

Dia Internacional da Mulher 08/03 CNseg 95 

IV Celebração Ouvidor e Dia Internacional do Consumidor 14/03 CNseg 86 

Café com Presidente 06/04 CNseg 15 

Almoço Diretoria da FenaSaúde e ANS 11/04 CNseg 16 

Reunião com colaboradores da CNseg sobre o Portal das Estatísticas 19/04 CNseg 15 

Dias das Mães 11/05 CNseg 94 

Construindo a Agenda de Sustentabilidade em Seguros na América Latina 15/05 CNseg 108 

Clube da Luluzinha | Homenagem ao Dia das Mães* 21/05 CNseg 35 

Café com Presidente 30/05 CNseg 17 

Reunião da Comissão de Assuntos Jurídicos 13/06 CNseg 42 

2º Seminário Nacional de Educação em Seguros* 14/06 Infoglogo (RJ) 73 

IFRS 17 - Agregação 26/06 CNseg 47 

Cerimonial do Presidente nos 52 Anos do CVG 28/06 Museu do Amanhã (RJ) 113 

Reunião de Diretoria da FenaSaúde 12/07 Hotel Gran Mercure (SP) 20 

3º Workshop Análise de Impacto Regulatório 13/07 CNseg 111 

Café com Presidente 27/07 CNseg 16 

Reunião da SUESP 06/08 CNseg 30 

Dia dos Pais 10/08 CNseg 74 

Workshop Proteção de Dados Pessoais e seus Impactos no Mercado 
Segurador Brasileiro 

24/08 CNseg 134 

Café com Presidente 31/08 CNseg 15 

Reunião de Diretoria da FenaSaúde 12/09 Hotel Gran Mercure (SP) 20 

Evento Diversidade e Inclusão 27/09 CNseg 90 

Dia das Secretárias 30/09 CNseg 19 

Coletiva de Imprensa sobre as Propostasdo Setor Segurador aos 
Presidenciáveis * 

03/10 Hotel Hilton (RJ) 31 

42º Edição Destaques do Ano 2017/2018 04/10 Museu do Amanhã (RJ) ** 

Almoço Diretoria FenaSaúde 17/10 CNseg 17 

Dia das Crianças 19/10 CNseg 41 

Trilhas FenaCap 2018 | Filantropia Premiável: Conceitos e Práticas 31/10 CNseg 69 

1º Congresso Norte Corretores de Seguro 07 e 08/11 Hangar (Belém) 650 

Inauguração Estúdio CNseg* 14/11 CNseg 15 

Trilha FenaCap - Instrumento de Garantia 26/11 CNseg 45 

Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga Defesa Oral 27, 28 e 29/11 CNseg 45 

Proteção de Dados: Regulamento Europeu Experiência Portuguesa* 04/12 CNseg 117 

Coletiva de Imprensa | Jornalistas e Presidente CNseg 11/12 CNseg 28 

Almoço com a Imprensa 11/12 CNseg 35 

 
*Eventos programados fora da previsão orçamentária 
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Eventos de Médio Porte: são considerados os encontros para um público superior a 100 pessoas, 
onde são necessárias a cotação de hotéis/locais, bem como a elaboração de layouts e materiais 
gráficos, ações de ações de marketing e controle da programação técnica do Evento, além da 
contratação de diversos fornecedores. 
 
 

NOME DATA LOCAL PARTIC. 

2º Encontro de Comunicação da Saúde Suplementar 18/04 Hotel Gran Mercure (SP) 67 

6º Colóquio de Proteção ao Consumidor 05 e 06/06 Estanplaza Hotel (SP) 215 

8ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros 26/09 Hotel Blue Tree Morumbi (SP) 150 

4º Fórum Saúde Suplementar 22 e 23/10 Hotel Windsor (RJ) 917 

1º Seminário Jurídico da CNseg 13/12 Bolsa de Valores (RJ) 381 

Festa de Final de Ano da CNseg 14/12 Clube Marimbás (RJ) 224	
 
 
Eventos de Grande Porte: são considerados os encontros para um público superior a 300 
pessoas, onde são necessárias cotação de hotéis/locais, bem como a elaboração de layouts e 
materiais gráficos, ações de marketing complexas e controle da programação técnica do Evento, 
bem como a contratação de diversos fornecedores. Além disso, demandam, no mínimo, quatro 
meses de planejamento pela complexidade de sua estrutura. 
 

 
NOME DATA LOCAL PARTIC. 

7º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro* 10 e 11/04 Hotel Windsor (RJ) 706 

IX Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada 12/06 Hotel Sheraton WTC (SP) 430 

Almoço das Lideranças e Entrega do Prêmio 19/12 Copacabana Palace (RJ) 349 

23° Encontro de Líderes do Mercado Segurador 01 a 04/03 
Hotel Recanto Cataratas Resort 

(PR) 
177 

12º Seminário de Controles Internos 20/09 
Centro de Convenções 

Rebouças (SP) 
298 

Insurance Service Meeting 07 e 08/11 Transamérica Expo Center (SP) 527	
 
 

18.4. Eventos Patrocinados pela CNseg 
 
 

NOME DATA LOCAL PARTIC. 

XIV Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor (BRASILCON) 21 a 23/05 Hotel Tívoli Mofarrej (SP) 800 

CIAB 12 a 14/06 Transamérica Expo Center (SP) 460 

XVIII Congresso do Ministério Público do Consumidor (MPCon) 08 a 10/08 Hotel Mercure Lourdes (MG) 350 

12º Congresso Brasileiro de Atuários  05 e 06/09 Hotel Hilton Copacabana (RJ) 366 

Festival Mulheres do Mundo - WOW 16 a 18/11 Museu do Amanhã (RJ) 97.000	
	
 



(qual?	

	 249	

18.5. Normativos, Projetos de Lei e Soluções de Consultas 
analisadas pela Comissão de Assuntos Fiscais 
	

1. Instrução Normativa RFB nº 1777, de 28 de dezembro de 2017: altera a Instrução Normativa 
RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação 
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e 
as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB). 

 
2. Instrução Normativa RFB nº 1780, de 29 de dezembro de 2017: dispõe sobre o pagamento e 

o parcelamento de débitos relativos à diferença devida do imposto sobre a renda retido na 
fonte a que se refere o art. 3º da Lei nº 13.586, de 28 de dezembro de 2017. 

 
3. Solução de Consulta COSIT Nº 667, de 27 de dezembro de 2017: contribuição para o 

PIS/Pasep nas operações de retrocessão. Importação de serviço. Tratamento Tributário, bem 
como, no anexo, o relatório com maiores detalhes sobre a consulta formulada. 

 
4. Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016: altera a Lei Complementar  

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para reorganizar e simplificar a metodologia de 
apuração do imposto devido por optantes pelo Simples Nacional; altera as Leis nºs 9.613, 
de 03 de março de 1998, 12.512, de 14 de outubro de 2011, e 7.998, de 11 de janeiro de 
1990; e revoga dispositivo da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

 
5. Instrução Normativa RFB nº 985, de 22 de dezembro de 2009: institui a Declaração de 

Serviços Médicos (Dmed). 
 

6. Solução de Consulta DISIT/SRRF08 nº 204, de 03 de setembro de 2013: determina que são 
obrigadas a apresentar a Dmed as pessoas jurídicas, ou equiparadas nos termos da 
legislação do imposto de renda, prestadoras de serviços de saúde e as operadoras de 
planos privados de assistência à saúde, autorizadas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). 

 
7. Ato declaratório executivo 1 COSIT, de 16 de janeiro de 2018: COSIT relaciona ato do CPC 

que não provoca efeito na apuração de tributos federais. 
 

8. Lei nº 7.174 de 28 de dezembro 2015: dispõe sobre o imposto sobre a transmissão causa 
mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITD), de competência do estado do Rio de 
Janeiro (atualizações sobre a movimentação dos processos da FenaPrevi). 

 
9. Instrução Normativa RFB nº 1771, de 20 de dezembro de 2017: altera a Instrução Normativa 

RFB nº 1.753, de 30 de outubro de 2017 (regulamentação da RFB sobre o reconhecimento 
contábil de receitas). 

 
10. Instrução Normativa RFB nº 1787, de 07 de fevereiro de 2018: dispõe sobre a Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de outras entidades e fundos 
(DCTFWeb). 

 
11. Instrução normativa RFB nº 1680, de 28 de dezembro de 2016: dispõe sobre a identificação 

das contas financeiras em conformidade com o Padrão de Declaração Comum (Common 
Reporting Standard - CRS). 
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12. Medida Provisória n° 806, 30 de outubro de 2017: dispõe sobre o Imposto sobre a Renda 
incidente sobre as aplicações em fundos de investimento. 

 
13. Decreto nº 9.297, de 01 de março de 2018: altera o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 

2007, que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou 
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF. 

 
14. Projeto de Lei do Senado nº 298, de 2011: estabelece normas gerais sobre direitos e 

garantias do contribuinte. 
 

15. Ato Declaratório Executivo COFIS Nº 18, de 09 de março de 2018: dispõe sobre o leiaute da 
EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras informações Fiscais. 

 
16. Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991: dispõe sobre a organização da Seguridade Social, 

institui Plano de Custeio, e dá outras providências. 
 

17. Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996: dispõe sobre o imposto dos Estados e 
do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá 
outras providências. (LEI KANDIR) 

 
18. Ato Declaratório Executivo RFB nº 04, de 23 de março de 2018: prorroga o prazo para 

entrega das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) relativas ao mês 
de janeiro de 2018 e cancela multas por atraso. 

 
19. Instrução Normativa RFB nº 1801, de 26 de março de 2018: dispõe sobre operações de 

câmbio e a manutenção de recursos no exterior, em moeda estrangeira, relativos a 
exportações de mercadorias e serviços, e institui obrigação de prestar informações à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). 

 
20. Ato Declaratório Executivo COFIS nº 25, de 02 de abril de 2018: dispõe sobre o leiaute da EFD-

Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais. 
 

21. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.673/DF: comissão paga por companhias 
seguradoras a corretores de seguros como contraprestação pelo serviço de intermediação 
destinado a celebrar contrato de seguro constitui base de cálculo da contribuição 
previdenciária prevista no art. 22, caput e III, da Lei nº 8.212/1991, com a redação da Lei nº 
9.876/1999. Harmoniza-se com o art. 195, I, a, da Constituição da República, na redação da 
Emenda Constitucional 20/1998. 

 
22. Instrução Normativa RFB Nº 1814, de 18 de julho de 2018: Altera a Instrução Normativa RFB nº 

907, de 09 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF). 

 
23. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.485/DF: majoração da CSLL. Decreto nº 44.797, de 

23 de julho de 2018, do Rio de Janeiro. ISS - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica-NFS-e (Nota 
Carioca). Alterações e novas disposições. 

 
24. Instrução Normativa RFB nº 1819, de 26 de julho de 2018: altera a Instrução Normativa RFB 

nº 1.787/2018, a qual dispõe sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 
Previdenciários e de Outras entidades e Fundos (DCTFWeb), prorrogando o prazo de início 
da obrigatoriedade para os fatos geradores que ocorrerem a partir de agosto/2018. O prazo 
previsto anteriormente era julho/2018. 
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25. Solução de Consulta COSIT nº 91, de 02 de agosto de 2018: operações de resseguro. 
Ressegurador local e ressegurador admitido que atue por intermédio de representante com 
plenos poderes. Tratamento tributário. 

 
26. Resolução nº 3.004, de 22 de agosto de 2018: altera a Resolução SMF nº 2.617, de 17 de 

maio de 2010, que dispõe sobre procedimentos relativos à emissão da Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica - NFS-e - Nota Carioca, e dá outras providências. 

 
27. Solução de Consulta DISIT/SRRF07 nº 7009, de 11 de julho de 2018: trata sobre Imposto 

sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF. Regime de tributação. Rendimentos de previdência 
complementar. 

 
28. Solução de Consulta COSIT nº 97, de 17 de agosto de 2018: lucro resumido. Seguro. Valores 

recebidos em decorrência de sinistro. 
 

29. Projeto de Lei do Senado nº 588, de 2015: altera o art. 10 da Lei nº 9.249, de 26 de 
dezembro de 1995, para tributar os lucros e dividendos recebidos de pessoas jurídicas.  

 
30. Ato COTEPE/ICMS 44, de 07 de agosto de 2018: dispõe sobre as especificações técnicas 

para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD. 
 

31. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.027/DF: impugnação da Lei 13.496/2017, que 
instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária – PERT. 

 
32. Instrução Normativa RFB nº 1842, de 29 de outubro de 2018: altera a Instrução Normativa 

RFB nº 1.701, de 14 de março de 2017, que Institui a Escrituração Fiscal Digital de Retenções 
e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). 

 
33. Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018: regulamenta a tributação, a fiscalização, a 

arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza. 

 
34. Instrução Normativa RFB nº 1852, de 03 de dezembro de 2018: altera a IN RFB nº 1.277, de 

2012, que instituiu a obrigação de prestar informações relativas às transações entre 
residentes ou domiciliados no Brasil e residentes ou domiciliados no exterior que 
compreendam serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no 
patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados. 

 
35. Instrução Normativa RFB nº 1853, de 03 de novembro de 2018: altera a Instrução Normativa 

RFB nº 1.787, de 07 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a Declaração de Débitos e 
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras entidades e Fundos (DCTFWeb). 

 
36. Ato Declaratório Executivo COSIT nº 13, de 10 de dezembro de 2018: declara que a Revisão 

de Pronunciamentos Técnicos nº 12, emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), não contempla modificação ou adoção de novos métodos ou critérios contábeis, ou 
a modificação ou adoção contemplada não produz efeitos na apuração dos tributos 
federais. 
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18.6. Relatório de Participação no Insurtech Brasil 
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18.7. Relatório de Participação na XXIX Assembleia Anual da 
Associação de Supervisores de Seguros da América Latina 
 
XXIX ASSAL - Conferência sobre Análise e Avaliação de Riscos no Setor de Seguros  

Dias: 09 e 10 de abril de 2018  
Local: Santo Domingo – República Dominicana  

 
 

        Autora: Luciana Mª Dall’Agnol  
Especialista Técnico – Superintendência de Acompanhamento Técnico  

 
 
 
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2018 
 
 
A XXIX Assembleia Anual da Associação de Supervisores de Seguros da América Latina (ASSAL) 
2018 foi realizada na República Dominicana com a participação de delegados internacionais de 26 
países, além de Espanha, Estados Unidos, Portugal, Alemanha e Brasil.  
Durante as atividades da XXIX Assembleia Anual da Associação de Supervisores de Seguros da 
América Latina (ASSAL) e da Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), foi 
realizada a XIX Conferência sobre Regulação e Supervisão de Seguros e Avaliação de Risco no 
Setor Segurador.  

A conferência contou com a participação na abertura do presidente da República Dominicana, 
Danilo Medina Sánchez. O Superintendente de Seguros daquele país, Euclides Gutiérrez Félix, abriu 
com um discurso, seguido pela presidente da ASSAL, Norma Alicia Rosas Rodríguez, que também 
é presidente da Comissão de Seguros e Finanças do México.  

O ministro da Fazenda realizou breve palestra sobre o aumento da participação do setor segurador 
no PIB, que hoje está em torno de 1,7%, da República Dominicana e focou no desenvolvimento 
que o país alcançou nos últimos anos, gerando estabilidade econômica internacionalmente 
reconhecida. A expectativa é que o PIB tenha um aumento em 2018 na casa dos 5%. Foi informado 
que em 2013-2014 foi reduzida em 14% a taxa de pobreza do país. A expectativa é que esse 
cenário de crescimento permaneça no país nos próximos anos que refletirá consequentemente no 
setor de seguros.  

Muito foi falado sobre o setor de seguros no mundo e como este vem enfrentando desafios no 
curto, médio e longo prazo: mudanças nas tendências globais de regulamentação com um novo 
modelo regulatório para estabilidade financeira, proteção ao consumidor e crescimento da 
indústria. Neste contexto, o papel dos reguladores é fundamental para definir os regulamentos 
que permitem enfrentar esse novo ambiente, a fim de desenvolver a indústria e enfrentar desafios 
como: publicidade e transparência de informações, educação financeira, comportamento de 
mercado e riscos cibernéticos. 
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18.8. Relatório de Participação no General Insurance  
Research Organizing (GIRO) Conference 
 

GIRO23 Conference é um evento anual organizado pelo Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) da 
Grã-Bretanha, direcionado ao segmento de Seguros Gerais, abrangendo pontos regulatórios, 
estudos acadêmicos, contextualizações mundiais, práticas atuariais britânicas e, com crescente 
interesse, as inovações tecnológicas. 
 
Em 2018 o evento ocorreu em Birmingham, na Inglaterra, entre os dias 23 e 26 de outubro e reuniu 
mais de 900 participantes. O início do evento, dia 23, foi marcado pela abertura da área de 
convivência, dando oportunidade de interação com os patrocinadores e outros participantes, 
acompanhada de um jantar. 
 
Os dias 24 e 25 foram preenchidos com sessões plenárias e diversos workshops simultâneos, 
ambos encerrados com jantares e oportunidades para networking. O dia 26 manteve a mesma 
dinâmica na parte da manhã, tendo como encerramento um almoço informal e, excepcionalmente 
neste ano, por problemas de agenda, não foi anunciado o local da próxima edição do evento. 
 
 
Dia 24 de Outubro 
 
 

ABERTURA 

Sameer Keshani, presidente do GIRO, fez uma breve apresentação do conteúdo do evento, 
enaltecendo a variedade e riqueza dos assuntos que seriam apresentados nas diversas sessões 
plenárias e workshops. 
 
 

PLENÁRIA – COMO ADMINISTRAR UM GOVERNO EM UMA ÉPOCA DE INCERTEZA? 
 

Palestra ministrada por Bronwen Maddox, jornalista de formação e diretora do Institute for 
Government da Grã-Bretanha, um instituto de caridade apartidário, autoproclamado como um 
importante “think tank” independente, que trabalha para promover um governo melhor, 
concentrando-se em como ele é conduzido e avaliado, e como as decisões são tomadas. Bastante 
focada nos aspectos e implicações do Brexit, Bronwen abriu a sua apresentação com a provocação: 
A mudança cria oportunidades! 
 
Em uma de suas ponderações, a palestrante perguntou: “Em termos de governabilidade, o 
momento atual é mais difícil comparado com o passado? Como por exemplo, na Segunda Guerra 
Mundial?” Respondendo que definitivamente sim, Bronwen afirmou que “hoje” é um momento 
histórico muito difícil pra ser um político em um país democrático. 
 
Os governos atuais não são mais o que eram em termos de poder. Para que um governante 
consiga efetivamente fazer o que prometeu, ou planejou, durante sua campanha, este precisa ser 
reeleito para que tenha tempo hábil de colocar em prática e concluir todos os seus projetos, e, 
para isso, é necessário um grande apoio da população que a cada dia que passa tende a ser mais 
polarizada e extremista. 

																																																								
23   General Insurance Research Organizing 
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Em relação à economia, com envelhecimento acelerado da população, as crises e endividamentos 
ficam cada vez mais difíceis de serem superados (população mais velha = queda de 
produtividade). Além disso, outros pontos foram levantados: 

• A Grã-Bretanha enfrenta problemas de desigualdade de renda desde 1990. 

• O maior problema atual da política é prometer coisas inviáveis de serem cumpridas, ou 
prometer soluções simples a problemas complexos (como Brexit, por exemplo). 

• O Brexit ainda encontra alguma resistência em relação à sua adoção, onde se destaca a 
situação da Irlanda. Ela prevê dificuldades de aprovação pelo Parlamento ainda em 2018.  

• Segundo Bronwen, podem existir diversas razões para o Brexit, mas a economia não é uma 
delas. 

• Existem outros desafios que não serão resolvidos pelo Brexit: péssimo sistema tributário, 
moradia, educação heterogênea, dificuldade de transformar inovação em 
produto/comércio, entre outros. 

• O que o governo pode fazer? Segundo a palestrante, o governo deve, principalmente, 
tomar muito cuidado com as despesas. Outro ponto importante são os impostos, alguns 
destes não funcionariam em nenhum governo (como “corporate taxes”, por exemplo) e 
precisam ser revistos.  

• Educação: o montante investido em Londres é prova clara do sucesso que investimentos 
pesados, e bem aplicados, em educação e habilidades técnicas trazem resultados bastante 
positivos e fazem a diferença. O desafio maior é levar isso à Grã-Bretanha como um todo, 
homogeneizando os investimentos em educação. 

• Incerteza comercial: não confundir incerteza com risco. As implicações reais dessa incerteza 
são muito difíceis de serem estimadas. De qualquer maneira, existem oportunidades neste 
desafio, tais como: incentivo à competição; e repensar as formas de negócios, criando 
oportunidades de mudanças e inovações, que não seriam feitas em uma situação de “zona 
de conforto”. 

• Segundo Bronwen, existem algumas razões para otimismo nos dias de hoje, dentre elas: o 
avanço da medicina, a evolução nos sistemas de transporte e crescente desenvolvimento 
de novas tecnologias. 

A palestrante foi questionada sobre quais seriam as sugestões que daria para esse governo e 
para os próximos: Transparência acima de tudo, ser bastante claro sobre quais questões estão 
ao seu controle e quais não estão. Ratificou também que os governantes tendem a subestimar 
a necessidade do apoio popular, o que, segundo ela, é um erro grave.  

Sua exposição foi encerrada com a mesma mensagem de abertura: “Changes do bring 
opportunities, you just have to look at the right place.”  

 
 
 

PLENÁRIA – A TECNOLOGIA E O SEGURO 
 

A plenária contou com apresentação de Tassos Anastasiou, atuário cofundador da Torafugu Tech, 
uma insurtech que visa ajudar as pessoas com condições pré-existentes a reduzir os seus custos de 
seguro de vida e saúde, melhorando simultaneamente o seu bem-estar. Tassos era um executivo 
bem-sucedido do setor de seguros, porém, decidiu recomeçar do zero quando enxergou a 
oportunidade de agregar os avanços tecnológicos às lacunas e problemas deste setor.  
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Como um autoproclamado “insurtech advocate”, o palestrante iniciou a sua apresentação 
instigando o mercado segurador a receber com bons olhos o suporte tecnológico que já existe, 
assim como aquele que certamente está por vir. 

Foi apontada a velocidade em que o mercado de inovações e insurtechs vêm crescendo. Destacou 
que atualmente, existem inúmeros eventos e congressos sobre insurtechs acontecendo ao redor 
do mundo e, pelos cálculos de Tassos, em 2018 será em média um evento por dia.  Além disso, 
foram contabilizados mais de 200 incubadoras e programas de aceleração destas startups apenas 
nos Estados Unidos. 

 

Mesmo com o referido aumento nos investimentos em insurtechs, cerca de 80% destas falham e 
não conseguem entregar ou implementar o que inicialmente se propuseram. Isso se dá pelas 
dificuldades e barreiras de entrada encontradas no setor de seguros, principalmente por ser um 
setor extremamente técnico e altamente regulado, dificultando a sedimentação dessas inovações 
no mercado como um todo. 
 
Em contrapartida, foram elencados os seguintes fatores que contribuem para sedimentação e 
sucesso dessas startups no mercado segurador: compra de dados, engenharia de dados, machine 
learning, desenvolvimento de softwares, ciência comportamental, sistemas e processos. As áreas 
que têm recebido maior recepção por parte do próprio mercado são: economia compartilhada e 
produtos personalizados. 
 
Em seu encerramento, Tassos afirma que o segredo do sucesso desse novo mercado é diretamente 
correlacionado com a participação e engajamento do próprio setor de seguros. Segundo ele, a 
participação dos profissionais da área, especialmente os atuários, é fundamental na garantia deste 
sucesso. Com estes profissionais como integrantes ou aliados do mundo das startups, as insurtechs 
contariam com o conhecimento e tecnicidade necessária para preencher as lacunas do setor, 
garantir uma coexistência saudável e aprimorar cada vez mais o mercado segurador como um 
todo.  
 
 

WORKSHOP: VISÕES ATUARIAIS SOBRE O DESAFIO DOS VEÍCULOS AUTÔNOMOS 
 

Este workshop contou com a participação Jonathan Charak, atúario responsável pelo Grupo de 
Trabalho de Veículos Autônomos da Casualty Actuarial Society 24, dos Estados Unidos. O referido 
GT tem como objetivo entender os riscos envolvendo a tecnologia aplicada a esses veículos 
através da colaboração multidisciplinar entre diversos profissionais.  

																																																								
24			Casualty	Actuarial	Society	(CAS)	-	Sociedade	profissional	americana	de	atuários	especializada	em	seguros	de	danos	e	responsabilidade.	
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Jonathan iniciou sua explanação mencionando que um dos grandes desafios para o mercado 
segurador americano é a existência de um órgão regulador por Estado, no entanto, em relação aos 
veículos autônomos, os maiores problemas são a disponibilidade de dados e a precificação do 
risco. No longo prazo, esse problema propende a ser sanado, uma vez que os modelos de 
precificação seguem o custo, ou seja, as seguradoras tendem a aprender com a própria 
experiência. Por outro lado, o impacto inicial que a introdução dessa tecnologia realmente 
exercerá sobre o prêmio ainda permanece como uma incógnita. A seguir são elencados outros 
pontos abordados pelo estudo feito sobre os prêmios de seguro de veículos autônomos: 

• Precificação não acurada pode ser nociva à sociedade, uma vez que o preço elevado pode 
restringir o acesso da população a uma tecnologia que pode salvar vidas. Por outro lado, 
uma subprecificação pode fazer com que o seguro do referido veículo (considerado mais 
seguro) seja inicialmente subsidiado pelo seguro de um carro normal (considerado menos 
seguro). 

• Baixa frequência é diferente de baixa severidade/perda. 

• Carros mais seguros não implicam em motoristas mais seguros. Os motoristas terão que 
ajustar hábitos, coisas simples que são feitas atualmente, como virar o volante ou 
intensidade que se pisa no freio, podem afetar o futuro condutor. 

• As modelagens tradicionais de precificação das seguradoras podem demorar muito para 
reconhecer uma modificação no perfil de risco, uma vez que modelos completamente 
novos de veículos não possuem dados históricos. 

• Utilizando análises de sensibilidade em relação a algumas premissas do modelo tradicional 
de precificação foi possível analisar a evolução na redução das perdas em um horizonte de 
quatro anos:	

 
 

 	

 

 
Ainda em relação à precificação, Jonathan concluiu que os atuários precisam estar mais próximos 
das equipes de tecnologia e inovação dos fabricantes de veículos, uma vez que alguns aspectos 
técnicos afetam diretamente o risco, influenciando assim a frequência e severidade dos possíveis 
sinistros e, consequentemente, os modelos de precificação. Exemplo: sensores de colisão.  
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Já para os modelos de responsabilidade civil, Jonathan afirmou que, para cobrir riscos associados 
aos veículos autônomos, as seguradoras podem considerar mudar de um sistema de 
responsabilidades civil de auto baseado em negligência para uma configuração de 
responsabilidade civil com produtos específicos, porém, tal decisão deve levar em conta todos os 
possíveis custos deste novo sistema, não apenas os custos com sinistros. Os dois sistemas 
supracitados podem diferir em custo de acordo com: despesas operacionais; despesas e 
estratégias de liquidação de sinistros; alocação de capital e metas de lucro; gatilhos de cobertura; e 
limites de cobertura. 
 
Para fazer uma comparação de custos entre os dois modelos, foram utilizadas sete premissas sobre 
dados reais de uma amostra de seguradoras voluntárias e as seguintes fórmulas básicas:	

 

 

Isto posto, foram levantadas as seguintes conclusões em relação à comparação dos modelos de 
responsabilidade civil: 

• No curto prazo, as despesas para liquidação de sinistros serão mais altas para os veículos 
autônomos. 

• Os modelos de seguro de auto sairão de uma “base casco” para uma “base 
responsabilidade civil” – prêmio possivelmente mais caro.  

• Para que o consumidor americano não sinta o aumento do preço no bolso, a sinistralidade 
precisa cair entre 70% a 80%. 

• O sistema atual de responsabilidades civil não é um problema, mas sim uma oportunidade 
para aprimoramento. 

• Questionamento da plateia: “Se ficar muito mais caro, não vai funcionar. Certo?!” A resposta 
do palestrante foi que sim, mas é por isso que tais limitações criam a oportunidade do 
modelo atual ser adaptado, ou até mesmo redesenhado, para comportar esse “novo 
produto”.  

• Para ilustrar o aumento de custo, Jonathan afirmou que, inicialmente, os veículos 
autônomos ficarão cerca de US$10.000 mais caros em termos de produção. Ratificando 
assim que o consumidor americano só não sentirá esse efeito no bolso caso o seguro desse 
produto tenha o prêmio reduzido. Isto só poderá ocorrer se a frequência de sinistros cair 
vertiginosamente. 

• Foi ventilada também a possibilidade de existir algum tipo de acordo com o 
fabricante/concessionária para que o custo da automação não seja pago de uma só vez. 
Ventila-se a possibilidade deste custo ser diluído em mensalidades que cobririam a 
automação do veículo mais o seguro do mesmo. 
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Tocando no ponto do risco que esses produtos trazem, o palestrante afirmou que o objetivo com a 
introdução de qualquer produto novo é maximização de lucro. Não poderia ser diferente para a 
questão dos veículos autônomos. 
 
 

 

 
Segundo Jonathan, a proposta para abordagem de mitigação dos ricos na introdução dos referidos 
produtos pode ser dividida em: 

• Estratégia de introdução: iniciar por empresas de transporte público; fazer testes em 
lugares pequenos (teste de condutores em cidades pequenas antes da popularização do 
uso, porém, mantendo uma frota grande o suficiente para que possam ser feitas análises 
consistentes dos dados gerados). 

• Design do veículo: incluir um botão único e simples de emergência; design voltado para 
minimizar o risco aos pedestres e condutores; eliminação de funções desnecessárias. 

• Detalhes Operacionais: frota não deve andar sob clima “intolerável”; assistência regular; 
expansão para cidades maiores tem que ser dependente dos resultados obtidos nas 
cidades menores. 

 

Tal proposta, segundo o palestrante, ajudaria na mitigação dos seguintes riscos: 

• Comportamental / Deterioração da habilidade 

• Infraestrutura 

• Tempo 

• Problemas com o veículo 

• Interação com outros motoristas 

• Deficiência física 

• Animal 

• Hackers 

• Erros aleatórios 

• Severidade 
 

Quando do seu encerramento, Jonathan ratificou a validade do estudo e elenca algumas 
recomendações: introdução local será rápida, porém, bastante heterogênea a nível global; 
tecnologia seguirá por caminhos paralelos de desenvolvimento; inicialmente a responsabilidade 
civil poderá ser do fabricante; e serão necessários mais dados para que a análise seja mais precisa. 
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CORE TOPIC: PRECIFICAÇÃO: UMA MENSAGEM DO SEU “EU” EM 2025 
 

Este painel foi elaborado pelo próprio IFoA e comandado por Chloe Paillot, da Deloitte, e Edward 
Tredger, da Axis, com o objetivo de discutir os atuais desafios enfrentados pela indústria de 
Seguros Gerais e o que se espera de mudança até o ano de 2025, em especial na área de 
subscrição e precificação. 

Precificação no passado, em 2008: 

• O importante papel das resseguradoras já era bem estabelecido (embora menor que hoje 
em dia) 

• As seguradoras tinham um papel puramente técnico. A maioria dos atuários vinha de 
origens muito acadêmicas. 

• Os atuários eram raros em corretoras. 

• Geralmente eram equipes pequenas, com profissionais de funções mistas, que exerciam 
pouca influência na tomada de decisão comercial. 

• Ter como referência os preços do Lloyd’s impulsionaram a expansão no setor. 

• Era focada na adequação e mudança da taxa. 

 

Precificação atualmente, em 2018: 

• Grande aumento no tamanho das equipes, assim como em suas responsabilidades e 
influências. 

• Profissionais dedicados à precificação são comuns agora, muitas vezes especializados em 
determinados produtos. 

• É essencial para empresas sólidas e permeia todas as linhas de negócio. 

• Crescente ênfase no impacto comercial, bem como na necessidade de governança. 

• Linhas massificadas estruturadas em torno de precificações técnicas e do varejo. 

• O desejo em melhorar as carteiras e a subscrição impulsionam a expansão do setor. 

• Uso limitado de novas técnicas, e algumas áreas ainda são pouco técnicas. 

• Foco na sinistralidade bruta. 

 

Nesse âmbito foram enfatizados: o importante papel do resseguro no setor, fazendo com que, em 
um âmbito geral, as seguradoras passassem de uma importância segurada média de $1 milhão em 
1990 para mais de $100 milhões atualmente; a participação da figura do corretor, que, do ponto 
de vista das seguradoras, vêm aumentando o custo e, consequentemente, diminuindo a margem 
de lucro; e o aumento da intervenção dos órgãos reguladores no mercado, que, segundo os 
palestrantes, têm direcionado mais esforços aos produtos “menos importantes/relevantes”. 
 
Em relação ao futuro da precificação, foram levantadas cinco grandes forças que atingirão cada vez 
mais o setor segurador: mudanças climáticas; insurtechs; alteração nos padrões de consumo da 
população; consolidação do mercado; e regulação.	
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De acordo com Chloe e Edward, o futuro da função de subscrição e precificação será a 
convergência para um modelo unificado, transparente em sua construção, operacionalmente 
eficiente, sustentado por dados e insights dos especialistas e facilmente adaptável às demandas 
internas e externas. Acredita-se também que o futuro do mercado é o consumidor, este voltará a 
ser o foco para criação e precificação de produtos. 

Para finalizar, os palestrantes elencaram seis questões polêmicas e desafiadoras que precisam ser 
endereçadas para garantir um melhor futuro para o mercado de precificação e subscrição:  

1. Poucas técnicas foram desenvolvidas nos últimos 10 anos. Para linhas massificadas, os 
mesmos modelos são utilizados desde 2008, sem acompanhar a evolução do 
comportamento dos consumidores.  

2. Entender a dinâmica do negócio é mais importante que se ter mais dados ou ambos andam 
de “mãos dadas”? Os dados em si deveriam ficar por conta dos estatísticos, forçando o 
atuário a focar apenas no que sabe? 

3. Em Londres, trabalha-se com grandes restrições sobre quais negócios podem ser subscritos 
- o seguro não é um mercado de ações, isso limita o uso de técnicas puras de "seleção de 
risco". Atualmente existe capacidade e disposição de apenas atuar com medidas de preços 
orientadas por dados? 

4. É de fato necessário um exame extremamente técnico, e nada prático, para avaliar se você 
está apto a ser um atuário? Esse é o futuro da profissão? E a parte prática e comercial, são 
secundárias? Da maneira como a profissão é estruturada e regulamentada, o referido 
exame mostra que para tudo existe uma solução teórica, inibindo o atuário a pensar “fora 
da caixa”, reinventar e inovar. Funções estas que ficam a cargo de outras “profissões”. No 
entanto: “é possível ensinar inovação?”. 

5. Algumas funções deveriam ser segregadas em “linha de frente”, técnicas, independentes, 
etc? 

6. Como a comercialização e distribuição podem afetar o mercado de trabalho securitário? 
Hoje em dia existem muitos “players” em toda cadeia de seguro, grande parte deles 
cobram uma taxa, mas não assumem risco (como por exemplo: grandes corretoras, os 
corretores em si, etc). 
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CORE TOPIC: ALOCAÇÃO DE CAPITAL: DEVERÍAMOS ABRIR A CAIXA DE PANDORA? 

Painel novamente elaborado pelo próprio IFoA e agora comandado por Andrew McGuinness, da 
Willis Towers Watson, e Martin Muir, da Aviva, com o objetivo de cobrir algumas das diferentes 
abordagens de alocação de capital do mercado, analisando as suas experiências práticas.	

 

 

Ao apresentar a parte teórica, Andrew afirmou que existem várias alternativas para alocação de 
capital, sendo estas divididas em quatro linhas na literatura: teoria cooperativa dos jogos; 
desempenho / gerenciamento de portfólio; avaliação de mercado de ativos e passivos; e 
otimização. Ratificou-se também que nunca haverá um melhor método para todas as 
circunstâncias, uma vez que a alocação de capital não é um fim em si mesmo e a sua motivação 
deve conduzir a escolha do melhor método. 
 
Como exemplo de motivações, foram elencadas:  

• Cumprimento de exigências regulatórias 

• Compreender o comportamento do modelo interno / validação 

• Planejamento / estratégia de negócios 

• Precificação 

• Gerenciamento de desempenho 

 

Martin reconheceu a complexidade do assunto e recomendou sempre a pedir ajuda e não desistir, 
mas, ao mesmo tempo, estimulou os participantes a pensarem “fora da caixinha”, experimentarem 
e inovarem um pouco a fim de acompanhar o dinamismo do setor segurador. Na prática, alocação 
de capital pode ser usada para tomada de decisões gerenciais, medição de desempenho da 
empresa e criação de estratégias e no planejamento. 	
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Em relação às recomendações práticas, Martin afirmou que o modelo tem que ser fácil de calcular, 
de entender, de replicar e de passar à frente. Transparência acima de tudo. Adicionalmente, o 
modelo precisa ser robusto e estável, pois além de acurados, os números precisam ser “justos” 
para todas as linhas de negócio da empresa. 

Quando do seu encerramento, os palestrantes aconselharam a plateia a ser a mais pragmática 
possível, mantendo sempre um relacionamento bem próximo com os acionistas – consultando-os 
desde o começo, incorporando suas preocupações e sugestões -, e a educar a sua empresa através 
de treinamentos internos, sendo sempre capaz explicar qualquer questão para todo tipo de 
público. 
 
 

WORKSHOP: PERSPECTIVAS ATUARIAIS NA ERA DA CONSCIÊNCIA SOCIAL 
 

Com o subtítulo “Seguro de Responsabilidade Civil e Violência com Armas de Fogo”, esse 
workshop foi ministrado pelo americano Joshua Wykle, da Vermont Mutual Insurance Group, com 
apoio por vídeo conferência do advogado americano Peter Kochenburger, da Faculdade de Direito 
da Universidade de Connecticut. Devido à introdução de leis de responsabilidades sobre portes de 
armas em diversos estados dos EUA, esta sessão visou analisar a política pública e as questões 
econômicas envolvidas no seguro de responsabilidade civil. Além disso, também foi pauta desta 
sessão a ascensão e implicações do big data para indústria e consumidores. 
 
Ultimamente, a população americana vem sendo crescentemente afetada pela violência decorrente 
do porte de arma. Isto posto, surgiram alguns estudos acerca da ideia de se atrelar, 
obrigatoriamente, um seguro de responsabilidade civil à permissão legal para o porte de armas. A 
referida modalidade de seguro possui três motivações: proteger os ativos financeiros e a 
segurança dos segurados; atribuir compensações à(s) vítima(s); e a mitigação do risco e controle 
de perda. 
 
Segundo Joshua, equilibrar esses objetivos é, em última instância, uma questão de política pública 
e não de leis sobre contratos privados. Ao utilizar o seguro de responsabilidade civil como meio 
para a redução de violência com armas, transformando as seguradoras como uma espécie de 
reguladores privados, o governo conseguiria: se apropriar da experiência do mercado quanto à 
coleta e análise dos dados para classificações de risco; utilizar precificações baseadas em risco para 
estimular uma compra consciente de armas; e ter apoio em pesquisas sobre medidas de segurança 
para porte de armas (mitigação de riscos). 
 
Uma pesquisa feita em 2016 nos EUA mostrou que, entre as causas dos acidentes fatais 
envolvendo o uso de armas, 1,5% foram não intencionais, 38,9% foram homicídios e 59,6% foram 
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suicídios. De acordo com o palestrante, o mercado segurador pode exercer um papel importante 
na diminuição no índice de suicídios, dado que a arma é o meio mais utilizado para tal. 
 
Apesar de o assunto estar sendo discutido nos EUA, ainda existem muitas dúvidas e perguntas a 
serem respondidas: 
 

• Esse produto de responsabilidade civil seria obrigatório na aquisição de qualquer arma de 
fogo? 

• Sendo obrigatório, essa determinação seria constitucional? 

• As seguradoras possuem informação suficiente para avaliar e precificar esse risco de 
maneira acurada? O governo americano permitiria que as seguradoras fizessem tal análise? 

• Os atuários seriam capazes de avaliar esse risco? 

• Quais são as classificações de risco que seriam aceitáveis? 

• A cobertura para atos intencionais seria necessária? Como esses atos seriam segurados? 

Atualmente, acompanhando essa vertente de proteção pessoal contra a violência e com o objetivo 
de ser pioneira em um nicho novo, a Chubb já tem oferecido um “seguro de autodefesa” (self 
defense insurance), com coberturas de até $1 milhão para responsabilidade civil e $150 mil para 
custos judiciais. 
 
 

 

 
 
Este ainda é um produto extremamente controverso, com pouca empatia dos americanos. É 
popularmente chamado de “seguro assassinato” (murder insurance) e já contabiliza diversas 
petições e protestos para sua imediata suspensão. Além disso, desde 2017, a Chubb, aliando-se a 
NRA25 (Associação Nacional de Rifles), vem enfrentando judicialmente alguns estados26 que se 
mostraram contra a comercialização deste produto, dentre eles: Nova York, Califórnia, Washington 
e Nova Jersey. 
 
Segundo Joshua, a aplicação e comercialização desse tipo de produto é precoce e muito ruim para 
imagem do setor, uma vez que pouco se conhece sobre o risco e, na aquisição do produto, a 
seguradora vem se preocupando em conhecer o segurado, um seguro de danos possui uma 
quantidade maior de perguntas que o referido seguro de autodefesa. 

																																																								
25   National Rifle Association 
26   Ao contrário do Brasil, que possui um único órgão regulador, os EUA possuem um regulador para cada um dos seus 
56 estados. 
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Apesar do assunto sobre porte de armas ter despertado maior interesse do público presente, 
tomando conta de boa parte da apresentação, Joshua falou brevemente sobre as inovações no 
setor, em particular as tendências trazidas pelas Insurtechs, e afirmou que precificação isolada, 
puramente técnica, já é coisa do passado. Isto posto, o palestrante encerrou sua apresentação 
falando um pouco sobre consciência social nesse mundo de inovações:  

• O preço do seguro saúde aumenta com o uso. O incentivo aumenta o consumo e, 
consequentemente, o preço. 

• A intensificação da guerra de competitividade no mercado faz com que os custos e preços 
aumentem, no entanto, as perdas e sinistros, teoricamente, não alteram a sua natureza. 
Desta maneira, o consumidor final só tende a perder. 

• As áreas de precificação precisam, cada vez mais, incluir fatores no preço que incentivem a 
mudança de hábito do segurado. 

• Precificação geográfica não incentiva a mudança de hábito do segurado.  
 
 
Dia 25 de Outubro 
 
 

PLENÁRIA: LIDERANDO EM UM MUNDO DIGITAL 
 

Esta plenária contou com apresentação de Claudia Olsson, CEO da Exponential AB, empresa global 
de educação especializada em fornecer consultoria estratégica, análise e desenvolvimento 
profissional relacionado à transformação digital. Claudia abriu a plenária fazendo um trocadilho 
com a empresa que trabalha: “O mundo já é exponencial.”/ “The world is already exponential.” 
 
Em um primeiro momento, a palestrante apresentou o que há de inovações tecnológicas 
disponíveis no mundo, alertando que, com estas, vêm também as ameaças virtuais e os 
reguladores precisam se preparar para normatizar, o quanto antes, o uso dessas novas tecnologias. 
 

	

 

 

Segundo Claudia, a revolução da robótica começou há bastante tempo, no entanto, quando da sua 
primeira aparição, houve uma grande frustração mundial, uma vez que as pessoas criaram grandes 
expectativas, muitas delas lúdicas e baseadas em ficções, e estas não se realizaram. Nos dias de 
hoje já se espera que, com o avanço exponencial dos computadores, tal revolução seja iminente, 
estando bem próxima de acontecer. 
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Já em relação à revolução do mercado de trabalho, foi mostrado que, mesmo com todo o avanço 
tecnológico, os humanos não serão substituídos, mas precisarão se adaptar aos possíveis novos 
modelos de trabalho. Além disso, é de suma importância que o trabalhador acompanhe, na mesma 
intensidade, os supracitados avanços, aperfeiçoando e reciclando suas habilidades profissionais e 
agregando novos conhecimentos e competências ao seu currículo. 
 
	

 

 
 
Claudia chamou atenção que o fator “negociação”, habilidade de extrema importância há alguns 
anos, está cada vez mais secundário. Segundo ela, o poder de negociação está sendo, 
gradativamente, substituído por sistemas de inteligência artificial, ao contrário de outras 
habilidades que ainda se mantém insubstituíveis. Para os líderes dessa nova era, será necessário 
familiarizar-se com as novas tecnologias, analisar o que estas podem agregar á sua empresa e 
entender como funcionam as plataformas digitais, não só tecnicamente, mas socialmente também. 
 
A relação com o funcionário continuará sendo importante, com o enfoque mais emocional, 
evidenciando o propósito do trabalho exercido, utilizando-o como inspiração, de forma a capturar 
o coração e a mente da equipe: 
 

• Esquematizar a grande visão da empresa 

• Reformular o trabalho em um contexto maior 

• Estimular a contribuição pessoal para a missão geral da organização 

• Começar a caminhar juntos em direção à missão 

• Compartilhar sucessos	
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Encerrando a plenária, Claudia afirmou que as grandes companhias estão sentadas em uma mina 
de ouro e não sabem. Tais empresas já possuem dentro de sua organização todos os ingredientes 
necessários para contribuir para o avanço e transformação da indústria, sejam eles: dados; 
relacionamentos; talentos; marca; propriedade intelectual; etc. 
 
Os seguintes pontos foram levantados pela plateia quando da oportunidade para perguntas e 
dúvidas: 
 

• A comunicação corporativa também está evoluindo. O tradicional e-mail está dando lugar a 
plataformas de troca contínua de informações, mensagens e etc. Como exemplo, 
mencionou-se o Slack (uma espécie de rede social corporativa). 

• O monitoramento online de dados, algo que era distante há pouco tempo, atualmente já é 
uma prática de algumas indústrias (como a Schindler, por exemplo), tendo foco principal o 
monitoramento de sistemas e de clientes, com o objetivo de prever e diagnosticar qualquer 
tipo de problema. 

• Segundo a Claudia, o mercado de trabalho europeu ainda está muito carente de 
“habilidades digitais”. 

 
 

PLENÁRIA: O DILEMA DO BIG DATA – ÉTICA E DIVERSIDADE DE DADOS 
 

Esta plenária foi conduzida por Chika Aghadiuno, da Aviva plc, que abriu a sua apresentação 
afirmando que Big Data é um conjunto de coisas, sua definição é dinâmica e dependente de 
volume, variedade, velocidade e veracidade – chamados de “the four Vs of Big Data”. Segundo ela, 
os dados são tão importantes para este século quanto óleo era para o século passado: um fator 
decisivo (“game-changer”, expressão em inglês utilizada pela palestrante).	
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Chika afirmou que, se devidamente explorado, big data tende a ser transformador, aumentando a 
eficiência, abrindo novos caminhos para estudos importantes – “life-saving researches” - e criando 
oportunidades ainda inimagináveis para inovação. Segundo ela, mesmo os conjuntos de dados 
existentes estão longe de serem totalmente explorados em seu potencial. Apesar de empresas 
baseadas em dados serem 10% mais produtivas do que aquelas que não analisam seus próprios 
dados, a maioria das empresas estima uma utilização de apenas 12% de seus dados em suas 
análises e estudos. 
 
Considerado pela palestrante como “força para o bem”, o uso de dados e de inteligência artificial 
tem o potencial de melhorar nossas vidas de diversas maneiras: saúde, indústria farmacêutica, 
energia, transporte, fabricação, serviços públicos, serviços financeiros, energia e transporte. No 
entanto, uma "algocracia"27 pode levar a resultados adversos: 
 

• Algoritmos sofisticados implementados de maneira a influenciar ou manipular sem 
precedentes as tomadas de decisões.  

• Tomada de decisões automatizada pode ser nebulosa e pode levar a resultados injustos ou 
restringir excessivamente o nível de controle sobre decisões chave, por exemplo, 
solicitações de emprego e sistema de justiça criminal. 

• Redução da capacidade de novos concorrentes competirem e inovarem, enquanto algumas 
grandes empresas têm poder sem precedentes para influenciar comportamentos e moldar 
nossa sociedade.  

 
Isto posto, Chika se apropriou da citação de um professor americano: 
 

“Big Data promete usar dados para tornar o mundo transparente, mas sua coleção é 
invisível, e suas ferramentas e técnicas são nebulosas, envoltas em camadas de privacidade 
física, jurídica e técnica.” – Prof. Neil M. Richards, Faculdade de Direito da Universidade de 
Washington, 2015 

 
 

																																																								
27   É um tipo particular de sistema de governança, organizado e estruturado com base em algoritmos programados por 
computador. 
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Para definir a ética de dados foram elencadas as seguintes diretrizes: 

• Descrever os juízos de valor e as abordagens feitas ao gerar, analisar e disseminar dados. 

• Incorporar referência à proteção de dados e outras leis relevantes. 

• Fazer o uso apropriado de tecnologias. 

• Avaliar a necessidade de uma abordagem holística incluindo boas práticas em análises 
técnicas e garantias de informação. 

 
 
Independente do setor, o compartilhamento de dados ainda é um tabu para as empresas. A 
tendência mundial ainda tem sido de nacionalizar seus dados, ao contrário de internacionaliza-los. 
Outro ponto importante e bastante enfatizado pela palestrante foi a diversidade e 
representatividade dos dados, uma vez que toda a população precisa estar representada na análise 
que será feita nos dados. Para ilustrar tal importância, Chika exibiu um vídeo onde uma máquina 
de secar mão com sensor de movimento, em um banheiro público, não identificou a mão de um 
negro, apenas a mão de um branco, evidenciando a carência de testes desse dispositivo com a 
diversidade de dados disponíveis. 
 
Como último tópico, foi falado que, além de políticas de éticas de dados, atualmente existem 
grupos de reflexão, reguladores, além dos governos da Grã-Bretanha e de outros países europeus 
dedicados a estudar o tema. No entanto, o mundo do Big Data ainda é carente de: foco no 
problema da diversidade; consciência individual do uso de dados pessoais; responsabilidade 
individual e coletiva em relação à disponibilidade dos dados; normas e políticas de cada 
organização quanto à utilização dos dados; e análise do contexto nacional e internacional. 
 
 

HOT TOPICS 
 

O IFoA disponibilizou no segundo dia de programação do GIRO dois períodos curtos para a 
apresentação de quatro trabalhos de membros do Instituto. Tais membros possuem um minuto 
para convencer a plateia da plenária a apresentar seu trabalho em um dos dois períodos 
disponibilizados. Neste ano, os hot topics mais votados foram: Insolvência II – Uma retrospectiva 
sobre o SFCR28 e Ciência de Dados. 
 
 

HOT TOPIC: Insolvência II – Uma retrospectiva sobre o SFCR 
 

Palestra curta ministrada por Gideon Benari, do Solvency II Wire, e James Sandow, da Lane Clark & 
Peacock, com objetivo de entender o motivo da CBL Insurance, seguradora Irlandesa, ser a 
primeira a entrar em direção fiscal sob o regime de Solvência II. A apresentação foi bem ilustrativa, 
mostrando passo a passo realizado na análise dos SFCR da companhia, e de empresas coligadas, 
até a identificação da causa da “insolvência”. 
 

• Em suas análises, os supracitados membros notaram que tal empresa fazia parte do maior 
grupo segurador da Nova Zelândia.  

• Pelos SCRs, foi descoberto que a “insolvência” foi causada por uma transferência de risco, 
na forma de resseguro, para uma empresa fora desse grupo segurador. 

• A matriz da Nova Zelândia chegou a chamar atenção e reportar um possível problema, 
alegando falta de qualidade nos dados enviados pela empresa irlandesa à matriz. 

																																																								
28   Solvency and Financial Condition Report 
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• A empresa irlandesa estava transferindo cerca 90% do risco, fazendo com que suas reservas 
ficassem minoradas. 

• Segundo os palestrantes, qualquer analista conseguiria enxergar as luzes amarela e 
vermelha apontadas pelos relatórios de solvência. Faltou prudência da empresa, e também 
por parte da matriz. 

• Apesar deste diagnóstico preliminar, o assunto não se deu por encerrado, uma vez que a 
falta de qualidade nos dados da empresa irlandesa abriu outras possibilidades de má 
gestão. 

• Como lição, os palestrantes recomendaram: sempre procurar por mudanças significativas 
em qualquer métrica da empresa; manter uma boa comunicação com os supervisores 
internacionais; e a qualidade da informação deve ser avaliada por quem a analisa, e não por 
quem a produz. 

 
 

HOT TOPIC: Ciência de Dados 

Segunda palestra curta do dia, dessa vez ministrada pelos membros do IFoA Michael Tripp, Alex 
Hanks e Steven Perkins, com o objetivo de expor a visão do instituto sobre essa nova modalidade 
e tentar entender o impacto desta na vida profissional dos atuários. A apresentação teve como 
abertura a exposição de todas a iniciativas relacionadas à ciência de dados realizadas pelo IFoA 
desde o último GIRO. 

• Os atuários deveriam ser cientistas de dados? Apesar de ser um campo 
predominantemente estatístico, sim. Atualmente a ciência de dados vai muito além de 
apenas MLG (modelos lineares generalizados), e tende a se expandir cada vez mais. O 
atuário agregaria o conhecimento técnico sobre os dados em si com o conhecimento 
estatístico de manipula-los. 

• Os atuários não precisam desesperadamente procurar um curso de aperfeiçoamento de 
técnicas estatísticas, no entanto, vão precisar, no mínimo, saber como interpretar os 
modelos e os códigos de programação e trabalhar mais próximos dos estatísticos. 

• Nem todos os atuários deveriam procurar ser cientistas de dados, uma vez que existem 
diversas posições e áreas que não necessitam, ainda, dessa habilidade. 

 
 
PLENÁRIA: ADMINISTRANDO A INCERTEZA COM PROFISSIONALISMO 

Ministrada por Melinda Strudwick, da PwC, e Martin White, esta plenária teve por objetivo 
apresentar o resultado do Grupo de Trabalho do IFoA, criado em 2013, que compilou os 
princípios-chave do gerenciamento de incerteza, de maneira a ser acessível a todos os tomadores 
de decisão. 
 
A palestra foi aberta com a exibição de um vídeo com a cena de um atuário responsável sobre o 
cálculo das reservas lidando com a incerteza acerca do intervalo atribuído à estimativa e 
reportando tal resultado aos seus superiores. Outro atuário leva a estimativa para a diretoria sem 
considerar a incerteza calculada pelo seu par, alegando que a empresa tende a ser muito 
conservadora, e uma reserva de “X” seria o suficiente - sendo este “X” um mínimo histórico para 
empresa. O atuário respn onsável pelo cálculo da incerteza é coagido a concordar com aquele que 
deu o reporte, sem expor a sua opinião profissional sobre o assunto, assumindo parte da 
responsabilidade sobre o número. 
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Com a referida cena, os palestrantes objetivaram mostrar a falta de profissionalismo de ambos os 
atuários em relação à incerteza da estimativa. No final do vídeo, os membros da diretoria se 
mostraram reticentes em concordar com o valor proposto, no entanto, cederam à insistência do 
segundo atuário, transferindo também a responsabilidade sobre a acurácia do número para o 
profissional responsável pelo cálculo que, apesar de desconfortável, concordou com toda a 
situação. 
 
Apesar da situação fictícia, e um tanto quanto exagerada, os palestrantes enfatizaram a 
necessidade do analista – atuário, no caso – se posicionar de acordo com as suas convicções 
técnicas, e até incertezas, mantendo sempre um diálogo transparente e coeso com os seus 
gestores. Segundo eles, a incerteza caminha junto com a prática, sendo considerado fato intrínseco 
da vida em si. Pesquisas e estudos adicionais podem diminuir tal fator, mas nunca vai elimina-lo 
por completo. 
 

 

“All models are “wrong”, but some are useful.”  
”Todos os modelos são “errados”, porém alguns são úteis.” 

 
 

Foi ressaltado também que modelos complexos não são, necessariamente, aliados na redução da 
incerteza, uma vez que estes tendem apenas a mascara-la. A parcimônia é a melhor amiga de 
qualquer modelagem.  
 
A incerteza em si pode ser mitigada com a experiência. Resultados, decisões e modelos têm que 
ser sempre questionados e muito bem analisados. 
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WORKSHOP: RISCOS EMERGENTES E OPORTUNIDADES NOS VEÍCULOS AUTÔNOMOS 
 

Este workshop, comandado por Veekash Badal, da Milliman e Andy Goldby, do The Floow, teve por 
objetivo atualizar a plateia em relação ao grupo de trabalho da IFoA sobre Veículos Autônomos. 
 

• Foi apresentado o resultado de uma pesquisa com 17 perguntas sobre veículos autônomos 
e com 34 respondentes. 

• A maioria das pessoas acha que o seguro deveria ser majoritariamente focado em 
Responsabilidade Civil por falha mecânica, seguido por um seguro de Responsabilidade 
Civil completo do produto. 

• Dois dos maiores desafios serão: segregar o seguro de Responsabilidade Civil entre 
mecânico e software; e solucionar problemas legais relacionados às reclamações de culpa 
do sinistro entre o próprio fabricante do carro e outros fornecedores (de peças e 
acessórios, por exemplo). 

• Acredita-se que o problema maior, de fato, vai ser o “quem culpar?”. 

• Refletiu-se também sobre o inevitável fato dos veículos autônomos serem alvo de ataques 
cibernéticos quando estiverem em circulação. 

• Segundo o grupo de trabalho, esses veículos serão capazes de produzir e enviar dados 
valiosos em tempo real aos seus fabricantes e seguradoras. Isto posto, os cientistas de 
dados poderão ter papel fundamental em todo o sistema em torno dessa nova tecnologia. 
No entanto, ainda é difícil saber quais dados serão produzidos, uma vez que será 
necessário entender quais, e onde, os sensores serão instalados no carro, ou até mesmo se 
serão exigidos pelos órgãos reguladores pertinentes. 

• Ratificou-se também que esses veículos, em relação à distribuição de sinistros, 
apresentarão baixa frequência, mas com alta severidade. 

• Um ponto crítico levantado pela plateia: Os veículos autônomos vão conseguir “escolher” 
entre atropelar um gato ou uma pessoa? Ou até mesmo, um homem ou mulher? Idoso ou 
criança? 

• A pesquisa e o estudo levantaram várias perguntas, mas ainda com poucas respostas. 
Como, por exemplo: caso o segurado estiver sem o seu veículo autônomo devido a algum 
sinistro, como vai ser a disponibilização do carro reserva? Este vai ser tradicional ou 
autônomo? É natural que inicialmente seja disponibilizado o veículo convencional, dada a 
maior disponibilidade. No entanto, sendo este convencional, o segurado vai saber dirigi-lo? 

• O grupo de trabalho ainda não encerrou suas atividades, e novas atualizações serão 
divulgadas pelo Instituto ou apresentadas no evento de 2019. 

 
 

Dia 26 de Outubro 
 
 
WORKSHOP: RISCO CIBERNÉTICO – ATUALIZAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO 
 

Novamente, o referido workshop, comandado por Rory Egan, da Munich Re, Simon Cartagena, da 
SCOR, e Visesh Gosrani, da Cyence, teve como foco dar um reporte aos membros do IFoA sobre o 
trabalho feito sobre a ascensão do risco cibernético no mundo. Este grupo de trabalho produziu 
um paper com o objetivo de auxiliar os atuários a mensurarem o impacto na parcela do capital 
referente ao risco operacional exercido por ataques cibernéticos. 
 
Os representantes do grupo de trabalho abriram a apresentação citando alguns casos importantes 
de ataques cibernéticos sofridos nos últimos anos:	
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Segundo o grupo, os principais causadores destes ataques são: funcionários com má-fé; 
organizações criminosas; grupos extremistas; jovens programadores; e até mesmo grupos 
patrocinados pelo Estado. Uma pesquisa financiada pela Allianz Global Corporate & Specialty 
apontou os ataques cibernéticos como ameaça mundial número um dos sistemas financeiros, e 
outra pesquisa específica para a Grã-Bretanha, financiada pelo mesmo grupo, apontou os ataques 
cibernéticos como ameaça britânica número um do mercado segurador. 
 
Razões pelas quais o risco cibernético precisa ser avaliado pelo setor segurador: 
 

• Montante de Capital: o risco cibernético é rotineiramente citado como uma das fontes mais 
importantes de riscos operacionais que as organizações vêm enfrentando atualmente. 

• Regulação: reguladores e legisladores já estão aumentando seu foco neste tópico (Lei Geral 
de Proteção de Dados, por exemplo). 

• Avaliação de Risco: os atuários precisam ter uma avaliação robusta das perdas potenciais 
decorrentes do risco cibernético, como parte de um risco geral. 

• Estrutura Consistente: uma solução lógica, consistente e imparcial é necessária. 
 
 

O referido grupo de trabalho, com o objetivo de avaliar o impacto de diferentes ataques 
cibernéticos, criou sete cenários distintos: 1) seguradora de danos hackeada por funcionário; 2) 
grande seguradora de vida que sofreu ataque spear-phishing29; 3) sindicato do Lloyd’s com uma 
grande carteira americana; 4) grande seguradora migrando dados na nuvem; 5) ransomware que 
se espalhou de uma corretora para uma seguradora de danos; 6) empresa terceirizada responsável 
pela impressão de declarações de uma seguradora; e 7) tutorial de como hackear um dispositivo 
de telemática é disponibilizado online. Destes cenários, três foram explicitados pelo grupo:	

																																																								
29			Spear-Phishing	é	um	e-mail	ou	esquema	de	comunicação	eletrônico	voltado	para	um	indivíduo,	organização	ou	empresa	
específica.	Embora	muitas	vezes	pretende-se	roubar	dados	para	fins	maliciosos,	os	ciber-criminosos	também	podem	ter	a	intenção	
de	instalar	malware	no	computador	de	um	usuário-alvo.	
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Isto posto, os seguintes controles de mitigação de risco foram propostos: 
 

Cenário 1  

• Proteção - controles de acesso, segurança de dados e processos de proteção de 
informações. 

• Resposta - planejamento de Resposta, comunicação e melhorias. 
 
 

Cenário 2 

• Detecção - monitoramento contínuo de segurança e processos de detecção. 

• Resposta - análise, mitigação e melhorias. 

• Recuperação – planos de recuperação e lições aprendidas. 
  
 

Cenário 3 

• Identificação - gestão de ativos e inventário. 

• Proteção - controles de acesso, segurança de dados, gerenciamento remoto e 
processos de proteção de informações. 

• Detecção – anomalias e eventos. 
 
 
Ao encerrar o workshop, os representantes do grupo de trabalho ratificaram a necessidade de as 
empresas do setor levarem a segurança cibernética a sério antes que uma fatalidade ocorra. Uma 
comunicação lógica para a seleção de cenários e o cálculo de custos é fundamente para a 
transparência e o desenvolvimento de controles. 
 
 

WORKSHOP: MACHINE LEARNING PARA ATUÁRIOS 
 

O último workshop do evento foi ministrado por Steven Perkins, da PwC e Hazel Davis, AXA 
Insurance, tendo como foco fazer uma introdução sobre Machine Learning e apresentar exemplos 
utilizando a ferramenta estatística R-project. Tendo por objetivo o nivelamento de conhecimento 
da plateia, a sessão foi iniciada com uma definição formal de Machine Learning: 
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Machine Learning é uma área da ciência da computação que permite que uma máquina 
consiga aprender sem a necessidade de programações. Essa técnica é intimamente 
relacionada (e muita vezes sobreposta) às estatísticas computacionais, que também focam 
em realizar previsões pelo uso de máquinas. 

 
 

 

 
A ciência de dados, onde Machine Learning está inserida, é de extrema importância na busca pela 
melhoria na qualidade de dados e por novas fontes de dados, além de dar celeridade às análises 
multivariadas. Em seguida foi mostrado um exemplo em R-project da aplicação da referida técnica, 
tendo por o objetivo de estimar a taxa de mortalidade da Grã-Bretanha em 2016 - utilizou-se um 
período antigo para que os analistas pudessem testar a aderência da modelagem utilizada. 
 
Sendo assim, o grupo apresentou os riscos que acompanham a ciência de dados: 
 

• Macro: Aumento da desigualdade como resultado da automação; falta de pessoal júnior 
sendo treinado; equipes novas não estão familiarizadas com "o básico"; e aumento do risco 
de violações de leis de proteção de dados (LGPD). 

• Micro: construção de modelos que ainda são mal compreendidos; construção de modelos 
atuariais por indivíduos com pouco ou nenhum conhecimento atuarial; uso incorreto, 
inadequado ou falho dos dados; revisão por atuários de modelos codificados versus 
planilhas em Excel; e avaliação de modelos fora de contexto.	
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Ao encerrar a apresentação, em relação à atualização das habilidades estatísticas dos atuários, os 
palestrantes afirmaram que: a prática é a melhor maneira de aperfeiçoar-se; existem muitos 
códigos/programações e exemplos disponíveis online de maneira gratuita; já estão disponíveis 
diversos softwares “point & click”; existem inúmeros grupos de interesse em ciência de dados; e o 
IFoA oferece várias áreas de aprendizagem. 
 
 

PLENÁRIA: O PERFEITO EQUILÍBRIO ENTRE A CORAGEM E O MEDO 
 

A plenária de encerramento, com cunho motivacional, fugindo um pouco do mundo atuarial em 
específico, foi apresentada por Martin Elliott MD FRCS, cirurgião britânico, diretor médico do Great 
Ormond Street Hospital, Professor de Cirurgia Cardiotorácica Pediátrica na Universidade Colégio 
de Londres, diretor do Serviço Nacional para Doença Traqueal Grave em Crianças e Professor de 
Física na Faculdade de Gresham.  
 
Esta sessão contou com: 
 

• Revisão breve do papel de um cirurgião cardíaco pediátrico. 

• Descrição do equilíbrio entre o tratamento de um paciente individual com dados 
inadequados e de um grupo de pacientes com diagnósticos semelhantes e ainda menos 
dados. 

• Aprendizado com outros segmentos, notadamente a Fórmula-Um e algumas indústrias de 
alta confiabilidade, para melhorar a relação entre a segurança e o risco. 

• Formação, dissolução e liderança de equipes para obter os melhores resultados. 

• Uso de dados para influenciar o comportamento e ajudar na melhor escolha. 

• Impacto potencial da Inteligência Artificial no mundo da medicina. 
 
 

*** 
 
 

18.9. Principais Destaques nos Veículos de Comunicação 
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