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Solange Paiva Vieira 
toma posse como 
Superintendente da 
Susep, destacando que 
acredita no seguro e 
na força dele para o 
desenvolvimento do País.
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Artigo assinado pelo presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano, sobre o seguro garantia foi publicado no 
Globo Online, no último dia 19.

5ª edição Conjuntura 
CNseg mostra que os 
Planos de Acumulação 
VGBL e PGBL apresentam 
alta de 18,8% e os de Risco 
em Cobertura de Pessoas 
16,2%.

|   pág 17 5ª Celebração do Dia do Ouvidor 
e Dia Internacional do Consumidor reúne 
o secretário da Senacon e lideranças 
do setor de seguros.

Jornal Valor Econômico 
publica caderno 
especial sobre “Seguros 
e Resseguros"
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O seguro garantia e o desenvolvimento
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Diretoria CNseg

A reunião da diretoria da Confederação das Seguradoras, sob comando do presidente Marcio Sêroa de Araujo 
Coriolano, no dia 21, tratou dos seguintes assuntos, entre outros: 

Notícias do Presidente

• Novo Representante da Brasilprev Seguros e Previdência S/A: dadas boas-vindas ao novo repre-
sentante indicado pela Brasilprev, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, que ingressou no lugar anterior-
mente ocupado por Antonio Mauricio Maurano. 

• Susep: comunicado que a CNseg estará presente na cerimônia de posse da nova superintendente da 
Susep, Solange Paiva Vieira, a ser realizada em 22 de março, às 17h, na sede da Autarquia. 

• Secretaria Especial da Fazenda: relatada a reunião realizada com Igor Villas Boas, diretor de 
Programa da Secretaria Especial de Fazenda (SEF) do Ministério da Economia para tratar, dentre 
outros assuntos, sobre o Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação (SH/SFH).

• Relatório de Atividades 2018 CNseg: distribuído, para conhecimento, o documento em referência 
que sintetiza os trabalhos realizados pelas comissões temáticas e as áreas da CNseg no decorrer de 
2018. O Relatório de Atividades contempla ainda um capítulo específico para as Federações associa-
das com a mensagem do presidente (mandato 2016/2019) e as principais realizações.

• Conjuntura CNseg: distribuída, para conhecimento, a 5º edição da Conjuntura CNseg. A publica-
ção é uma análise mensal dos segmentos de Seguros de Danos e Responsabilidades, Coberturas de 
Pessoas, Saúde Suplementar e Capitalização, que visa examinar aspectos econômicos, políticos e 
sociais que podem exercer influência sobre o mercado segurador brasileiro. Em meses de referência 
de fechamento de trimestre, a publicação reúne também os destaques dos segmentos, a atualização 
das projeções de arrecadação, os boxes informativos estatístico, jurídico e regulatório e o acompa-
nhamento da produção acadêmica em seguros. A periodicidade da Conjuntura CNseg é mensal e seu 
conteúdo está disponibilizado no site da CNseg.

Notícias das Federações

• FenaSaúde: o presidente João Alceu Amoroso Lima atualizou os presentes sobre os assuntos regu-
latórios e jurídicos acompanhados pela Federação, e também apresentou as estatísticas do setor de 
saúde suplementar.

• FenaPrevi: o presidente Jorge Pohlmann Nasser compartilhou, dentre outros assuntos, as estatísticas 
do setor. 
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• FenSeg: o presidente Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade comentou sobre as ações 
para o combate ao exercício irregular da atividade seguradora, o acompanhamento da CPI que visa 
apurar as causas do rompimento da barragem de Brumadinho e a visita realizada ao secretário 
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel, que tratou do seguro garantia 
de obras. Também divulgou as estatísticas do segmento.

• FenaCap: o presidente Marcos Renato Coltri falou, entre outros assuntos, a proximidade da entrada 
em vigor do novo marco regulatório da capitalização; a campanha de comunicação da FenaCap 2019 
e a aprovação pelo Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados dos representan-
tes da FenaCap no órgão. Por fim, compartilhou as estatísticas da capitalização.

Conseguro: aprovada, ad referendum da próxima reunião do Conselho Diretor, a realização da Conseguro 
no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília, nos dias 4 e 5 de setembro de 2019. Os eventos para-
lelos (Encontro Nacional de Atuários, Seminário de Controles Internos & Compliance e Conferência do 
Consumidor) serão mantidos e concentrados nos dois dias do evento, conforme o caso.

Instituto Ação Pela Paz (IAP): o primeiro vice-presidente da CNseg,  Jayme Brasil Garfinkel, apresentou as 
ações do Instituto, que tem como meta reduzir a reincidência criminal por meio de investimento em proje-
tos sociais, apoio na construção de soluções e sistematização e disseminação de conhecimentos. Dentre 
outros objetivos, Garfinkel procurou conscientizar as empresas sobre a relevância de contratação de egres-
sos em seus quadros de colaboradores, criando dessa forma alternativa para uma vida digna e honesta. A 
CNseg integra o IAP desde 2015.

Agenda Regulatória da Susep: o diretor executivo da CNseg, Alexandre Leal, apresentou os assuntos cons-
tantes da Agenda Regulatória da Susep e a rotina de acompanhamento pela CNseg. O Plano de Regulação 
da Susep para o exercício de 2019 foi criado pela Deliberação 217/2018 e contempla 67 temas, dos quais 29 
se referem à norma, 14 são estudos e 24 são pendências do Plano de Regulação 2018 que foram incluídas 
na agenda de 2019. 

Mapeamento do Ministério da Saúde: a diretora executiva da CNseg, Miriam Mara Miranda, compartilhou 
o mapeamento do Ministério da Saúde, incluindo os órgãos de assistência direta e imediata ao ministro 
e os órgãos específicos singulares (secretarias). Aguarda-se a publicação do regimento interno do órgão.
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Comissões
Temáticas

Controles Internos 

Presidente: Simone Pereira Negrão 
(Mapfre Seguros Gerais)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 12/03
Assuntos tratados:
• Relato do GT para interpretação e aplicação da 

Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados) – 
Superintendência Jurídica da CNseg;

• Análise do Projeto de Lei nº 703/19 (Lei 13.810/19), 
que dispõe sobre o cumprimento de sanções 
impostas por resoluções do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, à luz da minuta de Circular Susep 
sobre prevenção à fraude e à lavagem de dinheiro;

• Atualização sobre os Grupos de Trabalho 
Permanentes instituídos no âmbito da Comissão - 
diretrizes para 2019 (temas prioritários):

 » GT Governança Corporativa – coordenadora: 
Thaís Andrade;

 » GT PLDFT – Consulta Pública Susep 08/18 
(01/19) – coordenadora: Raquel Gonçalves;

 » GT Compliance – coordenadora: 
Cassia Monteiro;

 » GT Auditoria Interna – coordenador: 
Vagner Leite;

• AIR – demanda da Susep para elaboração de ciclo 
de palestras para futura estrutura da autarquia 
referente à análise de impacto regulatório;

• Formação da comissão organizadora do Seminário 
de Controles Internos 2019;

• Outros assuntos. 

Processos e Tecnologia da Informação

• Presidente: Carlos Alberto Viana Dias 
(Bradesco Saúde)

Videoconferência: RJ/SP

Data: 13/03
Assuntos tratados:
• Plano de Regulação Susep – Exercício 2019:
• Monitoramento Eletrônico - Criar sistema com o 

objetivo de propiciar um monitoramento mais 
eficiente e eficaz do mercado supervisionado, 
trazendo maior transparência ao consumidor, que 
poderá consultar dados de suas apólices, além de 
permitir à Susep atender com maior celeridade 
demandas de outros órgãos, em particular do 
Judiciário. Implantar a Supervisão Eletrônica: 
criar o Sistema de Monitoramento Eletrônico 
das Operações das Sociedades Seguradoras, 
Entidades Abertas de Previdência Complementar, e 
Sociedades de Capitalização;

• Atualização de temas:
 » PL 7.920/17 - Digitalização de Documentos;
 » Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
– LGPD;
 » MPV 869/18 - Altera a Lei nº 13.709/18, para 
dispor sobre a proteção de dados pessoais e 
para criar a Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados, e dá outras providências;

 » Lei 13.787/18 - Dispõe sobre a digitalização e 
a utilização de sistemas informatizados para 
a guarda, o armazenamento e o manuseio de 
prontuário de paciente;

 » AIR – demanda da Susep para elaboração 
de ciclo de palestras para futura estrutura 
da autarquia referente à análise de impacto 
regulatório;

 » Insurance Service Meeting 2019;
• Outros assuntos. 

Investimento

Presidente: Roberto Takatsu (HDI Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/03
Assuntos tratados:
• Relato da Comissão de Investimentos da Susep;
• Plano de Regulação 2019. 

Recursos Humanos 
Presidente: Patrícia Coimbra (Sul América)
Audioconferência: RJ/SP/PR 
Data: 15/03 
Assuntos tratados: 
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Apresentação do novo coordenador da Comissão de 
Recursos Humanos;

• Apresentação da nova estrutura organizacional 
da CNseg;

• Comissão de Negociação Sindical Patronal – 
comentários CCT 2019 e proposta de criação do 
subgrupo, conforme planejamento estratégico;

• GT Remuneração – planejamento de ações;
• Planejamento da 6ª Semana ENEF 2019 – 20 a 26 

de maio;
• GT Diversidade e Inclusão – planejamento de ações;
• GT Relações Trabalhistas com foco no eSocial – 

planejamento de ações. 

Sustentabilidade e Inovação

Presidente: Fátima Lima (Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 22/03
Assuntos tratados: 
• Votação para a Presidência da Comissão - votação 

da lista tríplice para a Presidência da Comissão, a 
ser encaminhada ao Conselho Diretor da CNseg 
conforme orientação da Secretaria Geral;

• Plano de Regulação Susep 2019 - itens constantes 
no plano para acompanhamento da Comissão;

• Parceria com o Sebrae nacional - seguros inclusivos 
para microempreendedores 
(plano de ação);

• Proposta de seminário ou painéis na Conseguro 
- desafios e soluções para aliar o seguro ao 
microcrédito, experiências internacionais  
e outros temas;

• Parceria com a Impact Insurance Facility da OIT - 
workshop de Responsible Insurance em parceria 
com a Microinsurance Facility (OIT);

• Parceria com o Microinsurance Center at Millman - 
proposta de plano de trabalho;

• Programa de Educação em Seguros - livreto de 
seguros Inclusivos.

GT Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD)

Presidente: Glauce Carvalhal (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 20 e 27/03
Assuntos tratados:
• Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 17/19, 

que visa incluir a proteção de dados no rol de 
direitos fundamentais da Constituição Federal 
e também no âmbito de matéria legislativa de 
competência privativa da União. 

• Foram analisados os artigos 17 a 22 da LGPD, a saber:
 » Art. 17, que assegura a titularidade dos dados 
e a garantia dos direitos fundamentais de 
liberdade, de intimidade e de privacidade;

 » Art. 18, que trata dos direitos do titular 
do dado;

 » Art. 19, que trata da confirmação de existência 
ou do acesso a dados pessoais;

 » Art. 20, que dispõe sobre a revisão 
das decisões com base em tratamento 
automatizado;

 » Art. 21, que se refere ao uso dos dados 
pessoais em exercício regular de direitos, não 
podendo os dados ser utilizados em prejuízo 
do titular;

 » Art. 22, que trata da defesa dos interesses 
e dos direitos dos titulares de dados, que 
poderá ser exercida em juízo, individual ou 
coletivamente. 

Inteligência de Mercado

Presidente: Alex Conrado Korner 
(Santander Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 26/03
Assuntos tratados: 
• Avisos gerais;
• Estudo Mercado de Seguros Brasileiro no Canal 

Bancário | Ernst & Young;
• Relato da GIRO Conference 2018;
• Propostas de projetos para o setor - Escola Nacional 

de Seguros;
• Análise macroeconômica.
• 
Assuntos Jurídicos

Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas 
Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Presencial: RJ
Data: 19/03
Assuntos tratados:
• Apresentação/evolução dos trabalhos do GT da 

LGPD; 
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• Lei de Goiás nº 20.415/19- Impõe sanções às 
seguradoras que praticarem condutas lesivas 
aos segurados ou a terceiros e adota outras 
providências;

• Lei de Pernambuco nº 16.559/19 – Cria o Código de 
Defesa do Consumidor de Pernambuco;

• Processo nº 5009030-62.2014.4.04.7104/RS / 3ª 
Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
/ Partes: Susep x Astra B - o Tribunal reconheceu 
que a associação Astra B exerce irregularmente a 
atividade seguradora;

• Súmula 620 do STJ - A embriaguez do segurado não 
exime a seguradora do pagamento da indenização 
prevista em contrato de seguro de vida;

• Recurso Extraordinário n° 651703/ ISS - Hospital 
de Marechal Rondon. O STF julgou procedente o 
referido Recurso Extraordinário, reconhecendo que 

não incide ISS sobre as operações das seguradoras 
de saúde suplementar;

• Jurisprudência comentada - a Comissão analisou 
a revogação da Súmula 75 do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro, cuja aplicação se dava somente 
no referido Estado e entendia pelo não cabimento 
de dano moral por mero aborrecimento ou 
descumprimento contratual ou legal, mesmo nos 
contratos de adesão e na relação de consumo, bem 
como a decisão proferida nos autos do Recurso 
Especial nº 1745642, de relatoria da Ministra 
Nancy Andrighi, que confirmou o entendimento 
de que seguradora sub-rogada tem as mesmas 
prerrogativas do titular originário do direito, 
inclusive sobre as garantias previstas no Código de 
Defesa do Consumidor, tais como: responsabilidade 
civil objetiva e prazo prescricional.

A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, realizada no dia 14, conduzida pelo 
presidente Antonio Trindade, tratou, entre outros, dos seguintes assuntos:

Relato dos Presidentes das Comissões Técnicas da FenSeg 
Foram convidados para participar da reunião os presidentes das Comissões de Riscos de Crédito e Garantia, 
Assuntos Jurídicos e Estratégica de Seguros Corporativos.

• Comissão de Riscos de Crédito e Garantia – Presidente: Roque Melo 
 » Discussões relacionadas aos Projetos de Lei que alteram a Lei de Licitações, especialmente o PL 6814/17 
(apensado ao PL 1292/95) e PLs 78/2019 (dep. Rodrigo Agostinho) e 39/19 (dep. Kim Kataguiri);

 » Seguro Garantia Judicial – atualização da importância segurada com cobrança de prêmio (Ofício Fenaber/
FenSeg);

 » Discussões Completion Bond – BNDES;
 » Seguro Garantia – Discussão da minuta de Termo de Cosseguro; 
 » Seguro Garantia – Circular Susep nº 577/18 – Ações Trabalhistas e Previdenciárias – Ofício à Susep;
 » Contratação de escritório para atuação como amicus curiae no(s) processo(s) em que o tomador arrolou 
as seguradoras de garantia no processo de recuperação judicial;

 » Discussão com a ANEEL referente ao “novo” seguro garantia de performance na Agência Reguladora.
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• Comissão de Assuntos Jurídicos – Presidente: Sylvia Rocha
 » Apresentados assuntos técnicos relacionados ao ramo automóvel.

• Comissão Estratégica de Seguros Corporativos – Presidente: Felipe Smith
 » Cosseguro;
 » Regulamentação de Apólices em Excesso;
 » Resseguro – Diferimento do Prêmio de Reintegração;
 » Flexibilização de clausulado /Circular Sudep nº 256 – Seguros Singulares;
 » Nichos Diferenciados.

Pauta Deliberativa
• Agenda Regulatória da Susep/2019 - apresentados os temas que compõem a agenda regulatória da Susep 

para 2019, relacionados especificamente aos seguros de danos e, após análise, aprovadas as Comissões que 
estarão à frente desses estudos, para atuação pró-ativa.

• Indicações para Presidência das Comissões Técnicas da FenSeg: referendado dos seguintes nomes nas 
presidências das seguintes Comissões:

 » Comissão de Automóvel - Eduardo Dal Ri (Sul América)
 » Comissão de Transportes - Paulo Robson Alves (AXA XL)

• Aprovação de substituição nas Comissões Temáticas da CNSeg – com base nas informações apresentadas, 
aprovaram as seguintes substituições nas  Comissões:

 » Comissão de Assuntos Fiscais - Valtair Castro Tavares (Azul) no lugar de Janete Nascimento (Azul)
 » Comissão de Inteligência de Mercado - Ana Luiza Assef Dal Pian (HDI) no lugar de Paulo Borsato (HDI)
 » Comissão de Digitalização - Canabarro Pereira da Cunha Neto (Tokio Marine) no lugar de Andre Luis 
Venezio (Tokio Marine)

• Inclusão de representantes não funcionários de associadas (consultores/prestadores) nas Comissões 
Técnicas da FenSeg - após exame do assunto, levando em consideração que o Regimento Interno das 
Comissões Técnicas da FenSeg, que não admite a indicação de consultores como membros efetivos e suplentes 
para fins de representação das seguradoras afiliadas, deliberou-se pela impossibilidade da indicação de 
consultores/prestadores para ocupar esses cargos. Eles poderão ser convidados temporariamente para 
participar de reuniões com vistas ao desenvolvimento de trabalhos ou em situações específicas.

• Comitê Permanente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Susep – aprovados os nomes de Luis Cozac 
(Brasilseg) e de Marcos Krause (Chubb) para representarem a Federação no referido Comitê.

Pauta Informativa
• 8º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro - divulgado o evento já com a programação inicial das 

palestras.

• Associação da FenSeg ao Instituto Pensar Agro (IPA) - Posse do novo presidente da Frente Parlamentar 
da Agricultura – o diretor executivo da FenSeg informou que compareceu à posse do novo presidente da 
Frente Parlamentar da Agricultura, Sr. Alceu Moreira, em companhia do presidente e outros membros da 
Comissão de Seguro Rural. 

• Atualizações na FenSeg - informado que foi criado o Grupo de Whatsapp (Grupo “Diretoria FenSeg”) para 
troca de informações e mensagens e o Fórum “Diretoria” que, além da possibilidade de troca de informações 
propicia a divulgação e arquivamento de documentos (atas/relatórios/materiais das reuniões).

• Estatísticas da Susep - apresentadas as estatísticas referentes a janeiro/2019.
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Comissões

Riscos Patrimoniais Massificados

Presidente: Jarbas de Medeiros (Porto Seguro) 
(Mapfre Seguros Gerais)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 18/03
Assuntos tratados:
• Assuntos gerais. 

Prevenção e Combate à Fraude

Presidente: Anderson Mendonça (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 14/03
Assuntos tratados:
• Relatos dos Grupos de Trabalho: Assistência 24h, 

Transporte, Patrimonial, SQF e Danos Corporais;
• Assuntos Jurídicos;
• Assuntos do Grupo de Proteção e Combate à 

Fraude - GPCF. 

Automóvel

Presidente: Eduardo Dal Ri (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 20/03
Assuntos tratados:
• Eleições para a vice-presidência da Comissão;
• Ranking 2019 – Seguradoras Integrantes da 

Comissão;
• Convocação Susep;
• Solicitação do Sindicato das Seguradoras do Rio 

Grande do Sul para análise da proposta para 
operação de Pátio Legal no Estado;

• Pátio Legal no Rio de Janeiro;
• Assuntos da Subcomissão de Sinistros;
• Assuntos gerais. 

Seguro Rural

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 21/03
Assuntos tratados:
• Crédito Rural – participação de Antonio da Luz 

– CNA/Farsul;
• Participação da Assessoria de Imprensa da FenSeg 

– Lupa Comunicação;
• Demandas com a Susep;
• Eleições para a vice-presidência da Comissão;

• Ranking 2019 – Seguradoras Integrantes da 
Comissão;

• Subvenção Federal;
• Subvenção Estadual;
• Instituto PensarAgro;
• Relatos dos Grupos de Trabalho:
• GT Equipamentos e Penhor Rural;

 » GT Assuntos Susep;
 » GT RNS;
 » GT Agrometeorologia;

• Assuntos gerais. 

Assuntos Jurídicos 

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 08/03
Assuntos tratados:
• BDPO – sinistros judiciais devem ser reportados? 

Qual o conceito de eventos legais para efeitos da 
Orientação da Susep de BDPO? 

• Apresentação da nova Diretoria Executiva;
• Lei n° 20.415/19 – Relator: Rodrigo Meireles;
• CDC Pernambucano;
• Ação de embriaguez;
• Assuntos gerais. 

Transportes

Presidente: Rose Matos (Porto Seguro) 
Videoconferência: RJ/SP
Data: 12/03
Assuntos tratados:
• Apresentação do aplicativo Cadastro de Motoristas;
• Desembaraço de Mercadorias sobre Águas – AON – 

Finalização das discussões sobre o assunto; 
• Atualização Circular Susep nº 354/07; 
• Guia de Boas Práticas – apresentação sobre a 

revisão encaminhada pela Superintendência 
Jurídica da CNseg;

• Atualização PLC 75 (PL 4860);
• RNS – Registro Nacional de Sinistros – arquivo 

especial; 
• Subcomissão de Gerenciamento de Riscos – 

posição sobre situação SASCAR;
• Evento Transporte – temas, datas, participações;
• Composição da Comissão de Transportes – 

presidência da Comissão;
• Assuntos diversos.
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Diretoria FenaPrevi
Não houve reunião de Diretoria em março.

Assembleia Geral Ordinária da FenaPrevi
A Assembleia Geral Ordinária da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida se reuniu no dia 28, 
nas dependências do SindSeg-SP, sob a presidência do vice-presidente da Federação, Francisco Alves de 
Souza. Na ocasião foram aprovadas as demonstrações financeiras do exercício social de 2018, bem como 
os nomes de Walter Malieni Junior (para o cargo de vice-presidente), Roberto Teixeira de Camargo (para 
o cargo de diretor) e César Alves Vital (para o cargo de diretor), para representar na Diretoria Estatutária 
da Federação, respectivamente, a Brasilprev Seguros e Previdência, a  XP Vida e Previdência e a Zurich 
Santander Brasil Seguros e Previdência. 

Comunicação, Marketing e Eventos  
Presidente: Luiza Carvalho (Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 12/03
Assunto tratado:
• Propostas de ações relacionadas ao planejamento 

de 2019. 

Produtos de Risco
Presidente: Patrick Paiva (Icatu)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/03 
Assuntos tratados:
• Lista tríplice de candidatos à presidência da 

comissão; 
• Plano de Trabalho da Comissão para 2019;
• Seguro Viagem;
• Seguro Prestamista;
• Acidentes pessoais.

Comissões

Assuntos Contábeis e Fiscais 
Presidente: Javier Miguel López (GBOEX)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/03  
Assunto tratado: 
• Assunto tratado: Reunião conjunta com a Comissão 

de Administração e Finanças da CNseg.

Investimentos
Presidente: Marcelo Otávio Wagner (BrasilPrev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/03 
Assuntos tratados: 
• Definição da lista tríplice de candidatos à 

presidência da comissão;
• ETTJ – Fator de renda; 
• FIEs | Reclassificação Anbima;
• Relato da reunião da Comissão de Investimentos 

da Susep;
• Circular Susep nº 585/19 - altera as Circulares 

Susep nºs 563 e 564/17; 
• Cartilha de Investimentos Susep - aluguel de ativos.
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Comissões

Diretoria FenaCap
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, ocorrida no dia 22, sob o comando do 
presidente Marcos Coltri, tratou dos seguintes assuntos, entre outros: 

Palavra do Presidente
• Deliberação:

 » Indicação de membros para Comissão CNseg e Susep;
 » Planejamento estratégico;
 » Participação no Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica - FIFE/2019;
 » Eleição dos presidentes e vice-presidentes Comissões Técnicas.

• Conhecimento:
 » AGO – aprovação das demonstrações financeiras FenaCap 2018;
 » Atas das reuniões das Comissões Técnicas FenaCap;
 » Dados estatísticos do mercado de capitalização.

• Assuntos gerais. 

Comunicação 
Presidente: Roberta Andriolo (Brasilcap)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 14/03
Assuntos tratados:
• Eleição do presidente;
• Definição Planejamento Estratégico;
• Frequência dos membros da Comissão em 2018;
• Apresentação Link Comunicação;
• Apresentação BTG;
• Assuntos gerais.

Produtos e Coordenação
Presidente: Natanael Castro (SulAmérica 
Capitalização)
Videoconferência: RJ/ SP/RS
Data: 14/03 

Assuntos tratados:
• Eleição do presidente;
• Definição Planejamento Estratégico;
• Frequência dos membros da Comissão em 2018;
• Marco Regulatório;
• Assuntos gerais. 

Assuntos Jurídicos + Controles Internos
Presidente: Simone Ayub Maregola (Liderança 
Capitalização)
Videoconferência: RJ/ SP/RS
Data: 18/03
Assuntos tratados:
• Eleição presidente;
• Definição Planejamento Estratégico;
• Andamento dos Projetos de Lei;
• Consulta Pública nº8/18;
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A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, ocorrida no dia 13, presidida por João 
Alceu Amoroso Lima, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

• Aprovação das Contas de 2018;
• Agenda Regulatória da ANS;
• Consulta Pública de Solvência;
• Consulta Pública de Análise de Impacto Regulatório;
• Validação dos representantes nas Comissões.

Contábil 
Presidente: Haydewaldo Chamberlain 
(Bradesco Seguros)
Videoconferência: RJ/ SP/RS
Data: 20/03
Assuntos tratados:
• Definição do presidente da Comissão;
• Consulta Pública nº 73 - Capital Regulatório;
• Consulta Pública nº 74 - Agenda Regulatória;
• Resolução Normativa nº 443 - Governança 

Corporativa - Dúvidas levantadas pela CSOLV;
• Manual do Plano de Contas - Apresentação 

M.Camilo (a confirmar);
• Quadro do DIOPS da movimentação de contas 

a receber;

• Reclassificação do depósito judicial contra 
contas a receber;

• Segregação dos registros de passivo contingente 
nas contas de resultado;

• IFRS 16/CPC 06 (R2) - Operações de 
arrendamento Mercantil.

Assuntos Assistenciais 
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Audioconferência: RJ/SP
Data: 27/03
Assunto tratado:
• Consulta Pública nº 74.

Comissões

• Lei de Proteção de Proteção de Dados;
• Frequência membros da comissão em 2018;
• Assuntos gerais. 

Assuntos Fiscais
Presidente: Getúlio Antonio Guidini (Bradesco 
Seguros)
Videoconferência: RJ/ SP/RS
Data: 29/03

Assuntos tratados:
• Eleição do presidente Comissão;
• Definição Planejamento Estratégico;
• Circular Susep nº 569/18 (Reconhecimento da 

receita, Constituição de provisão técnica e Data de 
início de vigência do Título de Capitalização);

• GT IFRS;
• Alteração do calendário de reuniões 2019; 
• Assuntos gerais.
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Ética
Presidente: Erika Fuga (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 14/03
Assunto tratado:
• Temas apresentados pelas associadas em relação 

aos principais procedimentos auditados pelas 
operadoras.

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Vision Med)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/03
Assuntos tratados:
• Agenda Regulatória ANS 2019 – 2021;
• Relatório Estatístico e Analítico das Ouvidorias;
• Aplicativo TJ/RJ – Conciliação; 
• Levantamento de ações judiciais no STJ;
• Recurso Especial 666.094/DF;
• Lei Estadual (PR) 19.429/18 – CBHPO;
• DUT ANS x Lei Acesso PcD;
• Notícias:

 » CEDC/PE – ADI;
 » Procon/SP; 
 » Ação Civil Pública - Procon/RJ – Home Care;
 » IRDR - TJ/MG.

Odontológica
Presidente: José Maria Benozatti (OdontoPrev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 21/03
Assuntos tratados:
• CBHPM 2019;
• IDSS 2018 – ano base 2017;
• Consulta Pública nº 74;
• Rol 2021;
• Urgência e Emergência.

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Bôas Veloso  
(SulAmérica Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/03
Assunto tratado:
• Definição do presidente da Comissão;
• Consulta Pública nº 73 da ANS – Critério de 

definição do capital regulatório;

• Índice de reajuste dos planos individuais;
• Resolução Normativa nº 443 – Governança 

Corporativa.

Técnica de Saúde 
Presidente: Lais Perazo Nunes de Carvalho (Amil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/03
Assuntos tratados:
• Diretoria de Normas e Habilitação de Produtos 

(DIPRO) – Report da reunião na ANS, em 25/02 e 
ofício FenaSaúde;  

• Agenda Regulatória ANS (2019-2021);
• Resolução Normativa nº 436/18 – Pedido 

da Comissão Jurídica de ratificação de 
entendimento sobre o Fator de Qualidade;  

• Câmara Técnica de Contratualização e 
Relacionamento com Prestadores (CATEC). 

GT Copiss
Coordenadora: Vera Sampaio (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/03
Assuntos tratados:
• TISS 3.04;
• Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 

13.709, de 14/8/18) – SBIS; 
• Monitoramento do Padrão TISS;
• Encaminhamento das solicitações de 

aprimoramento na ANS;
• GT de Conteúdo e Estrutura;
• GT Conteúdo e Estratégia. 

GT ROL 
Coordenadora: Vera Queiroz (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 19/03
Assunto tratado:
• Propostas para o Rol 2021.
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ANS 
Agência Nacional de Saúde Suplementar 
Evento: Audiência Pública – Câmara Técnica de Contratualização
Participante: Sandro Leal
Realizado em: 22/03/19 – Rio de Janeiro - RJ

AIDA 
Associação Internacional de Direito de Seguros 
Evento: XIII Congresso AIDA
Participação no Talk Show da Saúde: José Cechin
Realizado em: 22/03/19 – Campo Grande – MT

FIRJAN 
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
Evento: II Fórum de Gestão em Saúde da ABRH-RJ
Painelista: João Alceu A. Lima
Realizado em: 26/03/19 – Rio de Janeiro – RJ

CFM 
Conselho Federal de Medicina

Evento: II Fórum nacional sobre Saúde Suplementar do CFM
Palestrante: José Cechin
Tema: “A visão da Saúde”
Realizado em: 27/03/19 - Brasília - DF

Deloitte

Painel "A cadeia de saúde no novo ambiente de negócios, regulatório e digital”. 
Painelista: João Alceu A. Lima 
Realizado em: 27/03/19 – São Paulo - SP

FenaSaúde participou de vários eventos no País.  
Confira abaixo:
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Notícias & 
Eventos

Após a publicação do conteúdo mensal da edição de fevereiro da Conjuntura CNseg com a análise econô-
mica e dos dados da ANS até o 3º trimestre de 2018 e do fechamento do ano da Susep, a CNseg disponi-
biliza agora para download o conteúdo trimestral do documento. 

Na sessão de destaques das Federações, o tema da FenSeg é o Seguro de Transportes; o da FenaSaúde é a 
norma da ANS sobre Análise de Impacto Regulatório em consulta pública; o da FenaCap são as oportuni-
dades de negócio geradas pelo novo marco regulatório da Capitalização; e o da FenaPrevi é a proposta da 
Reforma da Previdência elaborada pela FIPE, com apoio da CNseg, FenaPrevi e Abrapp.

Também está presente nessa edição trimestral uma nova rodada de projeções de arrecadação, com a 
descrição dos cenários utilizados e comentários sobre os resultados.

Os boxes Jurídico e Regulatório também abordam importantes temas. O primeiro trata do exercício irregu-
lar da atividade seguradora e dos desdobramentos da Lei Geral de Proteção de Dados, ao passo que o boxe 
Regulatório aborda o combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, importante agenda 
para o setor, ainda mais se considerarmos que há uma circular Susep sobre o tema em consulta pública.

Por fim, essa edição ainda conta com indicações de leitura e estudos sobre o setor de seguros em forma 
de livros, artigos, teses e dissertações.

Clique aqui para ler a Conjuntura CNseg na íntegra.

4ª edição da Conjuntura CNseg já está disponível na íntegra

A diretora de Relações de Consumo e 
Comunicação da CNseg, Solange Beatriz 
Palheiro Mendes, prestou homenagem aos 
consumidores e ouvidores, que celebram 
seus dias, respectivamente, em 15 e 16 de 
março, e convidou para a 5ª Celebração do 
Dia do Ouvidor e do Dia Internacional do 
Consumidor, em 28 de março, na sede da 
CNseg, no Rio de Janeiro.

Clique aqui e confira o vídeo.

Diretora da CNseg Solange Beatriz saúda consumidores e ouvidores

https://issuu.com/confederacaocnseg/docs/cnseg_conjunturacnseg_final?e=0
https://youtu.be/VZeYvx0uD_U
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“O seguro garantia e o desenvolvimento”

Nos últimos 30 anos, o Brasil enfrentou e venceu desafios imensos. Nos anos 1990, derrotou a hiperinflação 
e, nas décadas seguintes, superou os efeitos de grandes terremotos financeiros internacionais. Agora, recém-
saído da pior recessão desde os anos 1930 e com o início do novo governo, o País tem pela frente mais um 
grande desafio: avançar nas reformas necessárias ao inadiável ajuste fiscal com destaque para a reforma da 
Previdência, sem abrir mão de uma agenda de retomada do crescimento econômico com justiça social.

A infraestrutura ocupa lugar central nessa agenda. Investimentos no setor significam melhoria da qualidade 
de vida dos brasileiros em áreas fundamentais como saneamento e mobilidade urbana, geração de empregos 
e a ampliação da presença competitiva do Brasil na economia global, com mais e melhores ferrovias, rodovias, 
aeroportos, portos e bons serviços de energia elétrica, telefonia e outros. Num momento no qual o País decidiu 
abandonar modelos que derrubaram o emprego e a renda média, viabilizar investimentos em infraestrutura é 
algo estratégico para a reconstrução, modernização e reconstrução da vida nacional.

Nesse cenário, a Confederação das Seguradoras (CNseg) considera que a inserção do seguro garantia 
obrigatório para grandes obras públicas é tema prioritário. Trata-se de uma modalidade de seguro que reforça 
o arcabouço para a estruturação de financiamento e garante o cumprimento das obrigações assumidas 
pelo contratado, eliminando a necessidade de recorrer a garantias como o patrimônio das empresas (o que 
frequentemente põe em risco sua sobrevivência) ou fianças bancárias (que já se demonstraram ineficazes 
para as amortizações de longo prazo características dos empreendimentos de infraestrutura). O objetivo é 
garantir que a obra seguirá no ritmo esperado e que a construtora contratada será rapidamente substituída 
por outra se abandonar os trabalhos.

O seguro garantia é instrumento crucial para melhorar a qualidade, a transparência e a execução de projetos 
governamentais, em parceria com a iniciativa privada, e deixar para trás um modelo que resultou na 
paralisação de milhares de empreendimentos. Estudos recentes dão conta de que existiam em 2016 mais 
de 2.500 obras paralisadas no Brasil, sendo pouco mais de 500 delas de infraestrutura. Ainda que muitas 
tenham sido retomadas, esses são números preocupantes. Obras paradas significam população privada de 
serviços e dinheiro do contribuinte escorrendo pelo ralo, além de configurar sinal negativo para potenciais 
investidores. De acordo com o Ministério do Planejamento, a maior parte das paralisações acontece por 
problemas técnicos, abandono da obra pela empresa responsável e dificuldades financeiras. São informações 
que reforçam a importância do seguro garantia, figura que já existia nos Estados Unidos do século XIX para 
apoiar obras voltadas ao desenvolvimento do país e dar bom destino aos impostos pagos pelos cidadãos.

No Brasil, o tema precisa de mais atenção. Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 6814/2017 
(apensado ao PL 1292/1995), que prevê alterações na Lei de Licitações, com a adoção de seguro garantia 
obrigatório para obras acima de R$ 100 milhões e ampliação da garantia para 30% do valor do empreendimento. 
A lei atual já permite (mas não obriga) a contratação de seguros, que podem variar de 5% a 10% do valor da 
obra. Hoje, a maioria dos seguros é de 5%. Nossa proposta para o novo seguro garantia tem como parâmetros 
práticas do mercado internacional.

Existe um largo atraso a superar. Os investimentos nesse setor não passam de 1,67% do PIB, quando o ideal 
seria uma taxa de 4% a 5%, ou algo em torno de R$ 300 bilhões por ano ao longo de uma década. O desafio 
é grande, mas entendemos que há motivos para estarmos otimistas. Apesar de persistirem incertezas no 
horizonte, a confiança começa a retornar. Na infraestrutura, que voltou a merecer um ministério, o plano é 
realizar leilões de 23 concessões de aeroportos, ferrovias e terminais portuários dentro dos primeiros cem 
dias de governo. Os empreendimentos necessários a dotar o País de infraestrutura compatível com seu 

Confira o artigo do presidente da CNseg, Marcio Coriolano, 
publicado no O Globo Online
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tamanho e importância na geopolítica mundial envolvem, desafios logísticos relevantes, o que confere ao 
seguro garantia importância ainda maior.

No mundo inteiro, o setor de seguros passou a fazer parte da pauta de mudanças de políticas macroeconômicas 
pelas quais, em maior ou menor grau, todos os países passam hoje, com menor participação dos governos em 
setores como saúde, previdência e infraestrutura. No Brasil, queremos estar no centro das políticas públicas, 
junto com o setor de resseguros em coberturas de grande valor, fundamental para o equilíbrio do sistema, 
como garantidor da atividade seguradora. O apoio ao desenvolvimento brasileiro será o tema do 8º Encontro 
de Resseguro, que se realiza em abril, no Rio de Janeiro.

No Brasil, o setor de seguros dispõe de ativos para garantir riscos assumidos da ordem de R$ 1,2 trilhão, 
equivalentes a 25% da dívida pública brasileira, montante que o posiciona entre os grandes investidores 
institucionais do País. As seguradoras estão preparadas e confiantes na recuperação, apostando que é possível 
devolver ao Brasil o desenvolvimento frustrado, a melhoria da infraestrutura, a competitividade, a liberdade 
de empreender e a reconquista do emprego

Tomou posse no último dia 22, em cerimônia ocorrida na 
sede da Superintendência de Seguros Privados, no Rio de 
Janeiro, Solange Paiva Vieira, como superintendente da 
Susep. O evento contou com a presença do presidente 
da CNseg, Marcio Coriolano; do ministro da Economia, 
Paulo Guedes;  do presidente do Banco Central, Roberto 
Campos Neto; do presidente do BNDES , Joaquim Levy; 
da diretora de Relações de Consumo e Comunicação da 
CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes, e do consultor 
Jurídico da CNseg, Luiz Tavares, entre outras autoridades.

Em seu discurso, a superintendente agradeceu a confiança do ministro da Economia, Paulo Guedes, em seu 
novo desafio à frente da Susep, e ressaltou a relevância do setor de seguros como um alicerce de crescimento 
para empresas e grandes segmentos e de proteção ao cidadão  “Acredito no seguro e na força dele para o 
desenvolvimento do País. Estamos falando de um mercado gigante”.

Segundo ela, é necessário flexibilizar o ambiente regulatório e harmonizar as leis aos avanços tecnológicos. 
"Precisamos desregulamentar e desburocratizar o setor, aumentar a competição, garantir segurança jurídica e, 
acima de tudo, tornar o seguro um produto simples e acessível à população", enfatizou.

Durante o evento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, enfatizou a importância do setor de seguros para o 
País e seu enorme potencial de crescimento. Ele defendeu a importância de um Estado menor também no setor 
de seguros. “Tem um enorme território à frente a ser conquistado. Nós vamos trocar o eixo da economia efeti-
vamente de uma economia de planejamento central, de uma economia dirigista, em que o Estado decide tudo. 
Nós estamos trocando esse eixo para mercado”, explicou.

Com vasta experiência profissional, a economista Solange Paiva Vieira participou de grandes projetos do 
Governo, como a reforma da Previdência em 2000, com a criação do fator previdenciário e, mais recentemente, 
da criação da Nova Previdência. Foi secretária de Previdência Complementar e secretária de Administração da 
Advocacia-Geral da União (AGU). No Supremo Tribunal Federal, atuou como assessora da Presidência. Presidiu 
a Agência Nacional de Aviação (Anac). Foi chefe do gabinete da presidência do BNDES, onde também foi presi-
dente do Fundo de Previdência Social (Fapes).

Solange Paiva Vieira assume o comando da Susep
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O resultado do setor segurador apresenta recu-
peração na série móvel de 12 meses encerrada 
em janeiro, constata a nova edição da publicação 
Conjuntura CNseg (nº 5, mês de março). A come-
çar da arrecadação do período, de R$ 243,1 bilhões 
(sem DPVAT), o que representou acréscimo de 0,9%, 
comparando-se com até dezembro do ano passado, 
mudando, portanto, a trajetória de queda do levan-
tamento anterior, de 0,1%. Outro número auspicioso 

de janeiro: as provisões técnicas que garantem os riscos ultrapassaram a barreira de R$ 1 trilhão, “símbolo 
da solvência setorial e importante alavanca de desenvolvimento”, ressalta o presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano, em editorial que assina na publicação.

Ele aponta o desempenho dos Planos de Acumulação VGBL e PGBL, com alta de 18,8% na comparação de 
janeiro de 2019 em relação ao mesmo mês do ano passado, a evolução contínua das vendas dos Planos de 
Risco em Cobertura de Pessoas (16,2%), além da trajetória positiva da receita de seguros Patrimoniais (14%) e 
dos planos de Capitalização (10%), como responsáveis pela recuperação constatada em janeiro.

Segundo Marcio Coriolano, a liderança de desempenho positivo contínuo no setor de seguros tem cabido 
aos Planos de Risco em Cobertura de Pessoas (coberturas de morte e invalidez, que cresceram 1,2% na série 
móvel de 12 meses comparativamente a até dezembro de 2018, e 16,2%, comparando-se com janeiro do ano 
passado. Já contabilizam R$ 38,4 bilhões (quase 16% da arrecadação geral), mais do que a arrecadação dos 
seguros de Automóveis, de R$ 35,8 bilhões (perto de 15% da arrecadação geral). 

No segmento de Danos e Responsabilidades, o seguro de Automóveis teve relativa estabilidade (-0,1%) 
na mesma comparação da série móvel de 12 meses.  Outras modalidades registraram, no comparativo do 
mês contra igual mês do ano anterior, desempenho bastante representativo: Responsabilidade Civil (38,5%), 
Transportes (14,3%) e Patrimonial (14,0%), ampliando a diversificação de negócios há muito tempo observada. 
O segmento de títulos de Capitalização acumulou crescimento de 0,8% em 12 meses, com volume significa-
tivo de receitas anualizadas, da ordem de R$ 21,2 bilhões.

Clique aqui para acessar todos as edições da Conjuntura CNseg.

Setor segurador reverte tendência e cresce 0,9%

http://cnseg.org.br/cnseg/publicacoes/conjuntura-cnseg/


Março 2019
18

Promovida pela Confederação das Seguradoras, a 
celebração realizada no dia 28, no auditório da sede 
da CNseg e avaliou avanços e desafios da relação 
de consumo. Dos debates, participaram o secre-
tário nacional de Defesa do Consumidor (Senacon), 
Luciano Benetti Timm, a diretora de Fiscalização 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
Simone Sanches Freira, o presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano, e a diretora de Relações de Consumo e 
Comunicação da CNseg, Solange Beatriz Palheiro 
Mendes, além de lideranças setoriais, ouvidores de 

seguros e representantes do Governo Federal, dos Procons, de órgãos de supervisão do mercado segurador 
e de saúde suplementar.

Na abertura do evento, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, destacou que ser mais bem compreendido 
pelos consumidores é um mantra seguido pelas seguradoras de todo o mundo. Ele lembrou, nesse sentido, 
as diversas ações do Programa de Educação em Seguros, promovido pela CNseg como livretos, cartilhas, 
vídeos, estudos setoriais, para oferecer conteúdos que permitam o melhor conhecimento dos fundamentos e 
produtos e para melhorar o poder de escolha do consumidor. “Dessa forma, com informações qualificadas e 
estruturadas, todos ganham”, declarou ele, para quem a melhor compreensão da missão do seguro reflete-se 
no crescimento da demanda por proteção de maior qualidade pela sociedade.

A diretora de Relações de Consumo e Comunicação da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes, fez questão 
de destacar o papel dos ouvidores em dar voz aos segurados dentro das empresas e efetividade a outras 
ações de proteção ao consumidor que harmonizam as relações de consumo. “Para difundir o acesso do 
consumidor aos canais de atendimento do setor, lançamos o livreto Canais de Atendimento do Programa 
de Educação em Seguros da CNseg e, desde 2015, fazemos os Colóquios de Proteção do Consumidor de 
Seguros pelo Brasil”, informou. Solange Beatriz destacou o engajamento do setor de seguros na plataforma 
Consumidor.gov, serviço público que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas para solu-
ção de conflitos. Segundo ela, 97% das reclamações do setor de seguros na plataforma são respondidas, e 
das que são resolvidas, 65% receberam notas 4 ou 5 (máxima) ao atendimento – índice superior à média geral 
da plataforma. Atualmente, as seguradoras aderentes ao Consumidor.gov representam 83% do mercado. 

“Levantamentos realizados na Comissão de Ouvidoria da CNseg demonstraram que, em mais da metade das 
companhias, as manifestações recebidas pelo Procons (46%) e pelo canal Consumidor.gov (66%) são tratadas 
pelos ouvidores, qualificando sobremaneira o atendimento prestado por esses profissionais e contribuindo 
para a divulgação dessa importante plataforma governamental”, assinalou Solange Beatriz. A participação do 
ouvidor é destacada também na ‘desjudicialização’. “Cerca de 1,25% das demandas tratadas e respondidas 
negativamente nas Ouvidorias ensejou ações judiciais. Isso demonstra que o atendimento qualificado pres-
tado demonstra a capacidade das companhias de resolver seus problemas em casa”, destacou ela.

“É um momento de desjudicializar sem precarizar direitos”, disse o secretário Lucianno Timm, em sua palestra 
sobre a defesa do consumidor na era da economia digital. Segundo ele, a judicialização gera gastos extra-
ordinários. Ele lembrou que os custos de processos somaram R$ 84,8 bilhões em 2016, algo perto de 1,3% 
do PIB, recursos que poderiam estar sendo aplicados, por exemplo, em saneamento básico. O secretário 
enfatizou que o acesso à ordem jurídica justa compreende mais do que somente o acesso ao Judiciário, 

Fortalecimento da comunicação foi a tônica da 5ª Celebração 
do Dia do Ouvidor e Dia Internacional do Consumidor
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abrangendo também os mecanismos alternativos adotados pelas empresas, como a negociação, a mediação 
e a conciliação que ocorrem nas ouvidorias e na plataforma Consumidor.gov. A 5ª Celebração do Dia do 
Ouvidor e Dia Internacional do Consumidor foi o primeiro evento aberto ao mercado de seguros que contou 
com a participação do novo titular da Senacon.

Simone Sanches Freira, diretora de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), participou 
também da abertura do evento e assinalou que as ouvidorias se tornaram estratégicas para os aperfeiçoa-
mentos exigidos na relação de consumo de saúde suplementar, ao dar acolhimento e tratamento adequados 
às reclamações dos segurados. “As operadoras dos planos de saúde amadureceram muito nos últimos anos. 
A Ouvidoria tem servido cada vez mais como um mecanismo de gestão aprimorado, ou seja, ela tem o papel 
de nos auxiliar a fazer um trabalho cada vez melhor”, disse a reguladora.

A cobertura completa do evento está disponível no portal da CNseg.

Cenário - Nos últimos 12 meses encerrados em janeiro, o avanço foi de 3,59%. Mas a reversão, de acordo com 
estimativas da CNseg, está prometida para este ano: mesmo no cenário mais pessimista, a entidade espera 
uma evolução de 5,6%. No mais otimista, o setor segurador deve crescer 10%. O presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano, relativiza os resultados do ano passado. "Houve uma mudança estrutural no mercado segurador a 
partir da ampla diferenciação de comportamento entre seus diversos segmentos", diz. O comportamento dos 
setores foi marcado pela heterogeneidade. Os dados gerais, puxados para baixo, sobretudo pelas perdas veri-
ficadas nos planos de acumulação previdenciários, escondem a performance muito boa de segmentos impor-
tantes. Vários ramos apresentaram receitas com avanços na casa dos dois dígitos, como transporte (16,1%), 
rural (11,4%), crédito e garantias (10,6%), responsabilidade civil (10,3%) e patrimonial (10%). "Esses são os novos 
protagonistas da procura por proteção, enquanto perde ênfase o histórico carro-chefe do setor, o ramo de 
automóveis", diz Coriolano. 

Caderno especial Seguros e Resseguros no Valor Econômico

O jornal Valor Econômico publicou no dia 29 
o especial “Seguros e Resseguros”, com 23 
reportagens. Além da expectativa de cresci-
mento na arrecadação, apontada pelo presi-
dente da CNseg, o caderno também traz 
matérias sobre as oportunidades surgidas 
da economia compartilhada, o impacto na 
inadimplência com a adoção do blockchain, o 
reflexo da Lava-Jato na contratação do seguro 
D&O, o avanço na cobertura de riscos não 
tradicionais, fusões e aquisições das empre-
sas para maximizar lucros e a necessidade de 
atualização dos profissionais para lidarem 
com a abrangência setorial da IFRS 17, entre 
outras. Confira os principais assuntos que 
foram destaques na publicação.

http://cnseg.org.br/cnseg/servicos-apoio/noticias/fortalecimento-da-comunicacao-foi-a-tonica-da-5-celebracao-do-dia-do-ouvidor-e-dia-internacional-do-consumidor.html
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Normas Contábeis - A abrangência setorial da IFRS 17 e sua característica multidisciplinar requer em uma 
capacitação profissional que ainda não se consolidou no Brasil. Contadores, auditores, especialistas em TI, atuá-
rios e CFOs precisarão de formação específica para lidar com os desafios que virão pela frente, com êxito. "As 
universidades ainda não estão atualizadas", diz Vania Borgerth, professora da Fucape Business School, de Vitória 
(ES). A CNseg tem buscado nivelar as informações entre os associados e contratou empresa de consultoria para 
ajudar a detalhar os diversos capítulos do IFRS 17 (são cerca de 600), identificando caminhos a serem seguidos, 
conforme Alexandre Leal, diretor técnico da CNseg. "Desde sua publicação, buscamos iniciar os debates, tanto 
internamente, quanto com os órgãos reguladores, tentando entender os impactos sobre as associadas", disse. 
Ocorre que o mercado segurador no Brasil é diverso, composto por empresas ligadas a grandes conglomerados 
e por seguradoras independentes. "Cada uma delas será afetada de forma distinta."

Fusões Seguradoras - O mercado segurador está em um momento crucial de mudanças, com desafios e opor-
tunidades para todos. O fraco crescimento das vendas nos últimos anos, o aumento de danos por catástrofes, 
as baixas taxas de juros, a saturação de alguns mercados e a competição acirrada desencadearam uma onda de 
aquisições entre seguradoras, que impactaram também os corretores. Segundo Márcio Coriolano, presidente 
da CNseg, há espaço no mercado para muitos negócios. Os três maiores grupos representam mais de 50% do 
que é arrecadado. Os dez maiores, 80%. "Nos seguros de danos e responsabilidades, em 2008 os cinco maiores 
grupos eram responsáveis por 62% dos prêmios. Em 2018, por pouco mais de 52%."

Fusões Corretoras - As aquisições e parcerias das seguradoras têm impacto direto no segmento de corretores 
de seguros, que há dois anos intensifica as negociações visando ao aumento da escala para otimizar custos. A 
Comissão Europeia aprovou no dia 22 de março a aquisição do grupo britânico JLT pelo grupo Marsh McLennan 
(MMC) anunciado em setembro de 2018, por US$ 5,4 bilhões, pagos à vista. Trata-se da maior aquisição nos 
últimos dez anos realizada pela Marsh, a número um do ranking e o maior negócio do mercado de corretagem 
de seguros concretizado até hoje. 

Estrangeiras - Embora o número de empresas estrangeiras no mercado brasileiro de seguros não tenha aumen-
tado nos últimos anos, os investimentos das multinacionais já presentes no país vêm se intensificando. "A parti-
cipação de seguradoras estrangeiras tem permanecido relativamente estável nos últimos 5 anos. Os deals mais 
recentes têm sido reforços de participação, joint ventures e compras de carteiras", afirma Abel Colaço, executivo 
sênior da consultoria Bain & Company. O mercado brasileiro de seguros tem exibido um crescimento significati-
vamente maior em relação ao conjunto da economia. "Em grande parte, isso se deve ao fato de que a população 
e as empresas do país ficaram mais preocupadas em proteger seus patrimônios. Por isso, as expectativas da 
Chubb para 2019 são as melhores possíveis tanto para os seguros mais básicos como para as proteções mais 
sofisticadas", explica Antonio Trindade, CEO da Chubb.

Insurtechs - O número de startups que apostam em uso intensivo de novas tecnologias (machine learning, big data 
e analytics, inteligência artificial) para trazer inovação ao mercado de seguros não para de crescer. Globalmente, 
estima-se que existam mais de 1500 insurtechs em operação, como são conhecidas essas novatas. No Brasil, já são 
79 startups atuando no setor. O Thinkseg Group ingressou na lista das 100 insurtechs mais inovadoras do mundo 
em 2018 elaborada pela empresa de pesquisas FinTech Global. A outra brasileira é a Minuto Seguros.

Corretoras Inovação - Corretoras tradicionais de seguros começam a apostar na transformação digital para 
fazer frente ao movimento iniciado pelas insurtechs. A mudança é mais acentuada entre as maiores empresas, 
com capacidade de investimento em processos e ferramentas, enquanto as menores ainda buscam seu posi-
cionamento nesse novo universo. A transformação digital das corretoras será tema de curso da Escola Nacional 
de Seguros em abril, em São Paulo (SP), apresentado por Richard Furk, dono da H&H Corretora e da insurtech 
Dealerseg, voltada à indicação de leads e intermediação de negócios. 
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Mobilidade - A crescente popularidade dos aplicativos de mobilidade e hospedagem tem aberto novas 
oportunidades de negócios para as seguradoras. As ações até agora implantadas são tímidas e nem mesmo 
os usuários, em sua maioria, sabem que estão sendo protegidos por uma apólice. É o caso da locadora de 
patinetes elétricos Grin, que fechou acordo com a seguradora HDI para acidentes pessoais. Para o corretor 
Alexandre Romero, sócio da Calcule Seguros, as perspectivas são promissoras. "As startups estão preocupa-
das em passar uma imagem de segurança", diz. Em breve, revela, há possibilidade de ser lançado um seguro 
exclusivo para motoristas de aplicativos. "Já há seguradoras prospectando este nicho", diz. "Estamos em fase 
de maturação. É uma surpresa para o usuário", diz Lara Murta, superintendente de autos e massificados da 
SulAmérica, que acredita na consolidação do modelo de economia compartilhada, embora em ritmo mais 
lento do que em outros países.

Seguro Viagem - Por meio de anúncios no Google, Letícia conheceu o site da ComparaOnline. Em poucos 
cliques, preencheu as informações cadastrais requeridas (idade, destinos, quantidade de dias), definiu as cober-
turas aderentes ao seu perfil e recebeu diferentes ofertas de seguros. "Verifiquei os valores, fechei a contratação 
e recebi a apólice por e-mail, em 10 minutos. O processo é prático e seguro", conta.

XP - A corretora XP chegou ao mercado como seguradora autorizada pela Susep no final do ano passado. De 
largada, serão distribuídos 20 fundos com planos PGBL e VGBL para clientes pessoa física, de diferentes classes 
de ativos (renda fixa, crédito privado, multimercados e renda variável), geridos por renomadas gestoras inde-
pendentes. O braço segurador fez uma curadoria de fundos de previdência com gestão ativa de casas como 
Adam, JGP e Dahlia Capital. "Tivemos a preocupação de contar com uma prateleira enxuta, mas com a oferta 
de um portfólio robusto e com estratégias diferenciadas para os investidores", afirma o sócio Roberto Teixeira.

D&O - O cenário de consolidação do D&O, que se tornou um fator prioritário no pacote de benefícios dos 
executivos, tem atraído mais seguradoras para atuar no segmento, como Porto Seguro e Austral. A Porto adqui-
riu duas carteiras, da AIG e da Travelers de dezembro até março. "Já atuávamos no segmento, mas a nossa estra-
tégia é crescer na oferta de seguros financeiros para o segmento de pequenas e médias empresas", afirmou 
Marcelo Picanço, diretor geral da Porto. O valor de prêmios emitidos pela Travelers em 2018 nesses ramos foi 
de aproximadamente R$ 60 milhões. "Não vamos absorver toda a carteira, e sim renovar os contratos que esti-
verem dentro da nossa proposta", enfatizou. A Austral Seguradora promete para este semestre a sua estreia em 
D&O, antecipa Rodrigo Santos, diretor de subscrição da empresa. Segundo ele, uma das vantagens é ser mais 
flexível em relação às exclusões que o setor tem feito no pós- Lava-Jato. "Percebemos que podemos agregar 
muita expertise e diferenciais em um mercado que tem 75% das venda concentrados em cinco companhias".

D&O 2 - Sergio Hilgert, sócio diretor da Euroseg, corretora especializada em riscos corporativos, tem uma vasta 
experiência com seguro D&O. Umas boas, outras nem tanto. "A parte boa da história é que todos os casos 
geram aprendizado e motivam correções, por parte das seguradoras, nos produtos ofertados ao mercado, e 
pelos clientes, que aprendem com a dor", diz.

Riscos Financeiros - As seguradoras estão de olho nas ofertas de ações que devem ganhar novo fôlego caso 
a reforma da Previdência seja aprovada, ajudando a destravar investimentos engavetados há mais de três anos. 
O seguro conhecido como POSI (Public Offering Securities Insurance) - que protege administradores, empre-
sas, acionistas vendedores e controladores relacionada o prospecto -, está com demanda aquecida. "Com a 
retomada da economia e mudanças no cenário político, esperamos que em 2019 o Brasil tenha cerca de 30 
empresas fazendo IPO ou ofertas secundárias. Como praticamente todas as emissões contam com esse seguro, 
esperamos que a procura desse tipo de seguro aumente exponencialmente", afirma Luis Guilherme, da Marsh.

Riscos Cibernéticos - Crimes cibernéticos, falhas relacionadas à tecnologia da informação, vazamento de 
dados: problemas como esses aparecem entre as principais preocupações das empresas, segundo a pesquisa 
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Allianz Risk Barometer 2019. A 8ª pesquisa anual da seguradora sobre as principais ameaças aos negócios foi 
realizada em 86 países, com participação de 2.415 especialistas em riscos corporativos.

Valor Seguro Blockchain - Ainda incipiente entre as grandes seguradoras, as redes de blockchain começam a 
ganhar adeptos com a promessa de diminuir custos e aumentar a precisão na avaliação de riscos. A tecnologia 
permite o registro e o acompanhamento das transações de forma digital aumentando a transparência entre 
segurador e segurado, reduzindo a burocracia e o tempo necessário entre o sinistro e o pagamento do prêmio. 
A plataforma garante maior segurança e transparência na troca de informações com os clientes, além de facilitar 
o controle dos corretores. "O blockchain está para a indústria seguradora assim como o streaming de dados está 
para a indústria da música", afirma o CEO da 88i, Rodrigo Ventura. 

IoT - Seguradoras apostam na internet das coisas (IoT) para oferecer melhor proteção aos clientes. A tecnologia 
promete visão mais completa do segurado e do seu contexto, o que possibilita apólices mais personalizadas. 

"IoT permite que vários processos e serviços sejam integrados e centralizados em um único lugar, facilitando 
venda e consumo", diz Fabio Dragone, diretor de Digital e Inovação do grupo Bradesco Seguros. Na Porto 
Seguro, os primeiros projetos ajudaram a identificar potenciais de aplicação e receptividade da tecnologia. 
Marcos Sirelli, diretor de TI, destaca o app Trânsito+gentil, que avalia perfil de condução e foi baixado por cerca 
de 900 mil clientes e não clientes. Ao baixar o app, o usuário ganha 5% de desconto no seguro.

Planos Corporativos - Pesquisas e estudos mostram que os brasileiros estão longe da real necessidade de 
poupança para a aposentadoria, principalmente por meio dos programas corporativos oferecidos pelas empre-
sas aos seus funcionários.

Doenças Graves - Dados da FenaPrevi mostram que o volume de prêmios (valores pagos pelos segurados para 
contratar a proteção dos seguros) na modalidade "doenças graves ou doença terminal", contratada por pessoas 
físicas, cresceu 42,23%. Passou de R$ 179 milhões para R$ 255 milhões. 

Bens de Consumo - Quem tem como sonho de consumo ter na garagem veículos com valor de 
R$ 1 milhão, como um Audi R 8 ou um Porsche Turbo, deve reservar antes até R$ 70 mil para as despesas com 
seguro (entre 5% e 7% de prêmio do valor do bem) e com garantia estendida. O conselho é de Fabiano Telatin, 
diretor de serviços de proteção de veículos da Assurant

Auto - No ramo de automóveis, algumas seguradoras conquistaram a façanha, em 2018, de aumentar em 
até dois dígitos o volume de prêmios - valor pago pelos segurados para contratar a proteção dos seguros. O 
percentual está bem acima do volume de prêmios médio do setor de auto, que ficou em 3% em 2018, compa-
rado aos 6,5% registrados em 2017, segundo dados da Consultoria Rating de Seguros.

Enchentes - Mudanças climáticas, redução de espaços verdes, falta de planejamento urbano: a soma de todos 
esses fatores tem provocado cada vez mais episódios de enchentes e causado com maior frequência danos a 
residências, empresas e automóveis, especialmente em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

Resseguro - As resseguradoras movimentaram no ano passado R$ 11,98 bilhões, com alta de 8,3% em relação 
a 2017, segundo levantamento da Terra Brasis. O presidente da Federação Nacional das Empresas de Resseguros 
(Fenaber), Paulo Pereira, salienta que, embora o crescimento do setor tenha vinculação natural ao ritmo de 
evolução do PIB, o crescimento superior a 8% no volume cedido às resseguradoras, enquanto a economia avan-
çou apenas 1,1%, mostra a capacidade do mercado de gerar negócios em momentos adversos.


