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Conselho Diretor CNseg
A reunião do Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidida por Marcio Sêroa 
de Araujo Coriolano, em 21 de maio, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Ministério da Economia: relatadas as reuniões 
realizadas em 28 de maio com Marcelo Guaranys 
(Secretário-Executivo do Ministério da Economia) 
e Andre Garcia (Diretor de Programa da Secretaria 
Executiva do Ministério da Economia) e, em 29 de 
maio, com Bruno Bianco (Secretário Especial de 
Previdência e Trabalho) e Adler Anaximandro de 
Cruz Alves (Assessor da Secretaria Especial de 

Ações com a Susep – Covid-19: apresentou 
quadro com resumo e resultados – parte inte-
grante desta ata - das ações da CNseg, que 
abrangeram as demandas do setor e os movimen-
tos regulatórios da Susep em razão da pandemia. 

Presidente Antonio Trindade falou, entre outros assuntos, das estatísticas dos Seguros 
de Danos e Responsabilidades (abril/2020), da aprovação pela Diretoria do Guia sobre 
a Resolução CNSP nº 382/2020 para os produtos de danos e responsabilidades e da 
assinatura pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro de convênio, após publicação de 
Portaria que substituirá o Pátio Legal. 

Presidente João Alceu Amoroso Lima tratou, dentre outros assuntos, dos Projetos de 
Lei impactantes para a Saúde Suplementar, dos temas regulatórios de interesse da 
Federação e das estatísticas do setor. 

Presidente Marcelo Gonçalves Farinha comentou a publicação da Resolução CNSP nº 
384/2020 que versa sobre as operações de capitalização.

Presidente Jorge Nasser compartilhou, dentre outros assuntos, as estatísticas dos pla-
nos de acumulação e planos de risco (até abril de 2020) e os temas regulatórios (em 
especial anuidades e revisão do PREVSAÚDE), objeto de reunião com a Superintendente 
da Susep Solange Paiva.

Assuntos das Federações: temas regulatórios, projetos e desempenho setorial

Assuntos Regulatórios e Projetos da CNseg:  
(relator convidado: Diretor-Executivo Alexandre Leal):

Previdência e Trabalho do Ministério da Economia) 
sobre os dados do Caged/Rais.

Revista Jurídica de Seguros: noticiada a publica-
ção eletrônica da edição nº 12 da Revista Jurídica de 
Seguros que conta com artigos de juristas, advoga-
dos e do Ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino.

Consultas Públicas e Normativos: comentou 
sobre as normas colocadas em consulta pública pela 
Susep e sobre os novos normativos expedidos pelo 
CNSP e pela Susep.

Sistema de Registro Eletrônico (SRO): atualiza-
das as informações sobre o assunto.

Notícias do Presidente



CNseg em ação

03VOLTAR

Atuarial  
(reunião conjunta)

Presidente: Marcos Spiguel (Prudential do Brasil)
Microsoft Teams 
Data: 1º/06
Assunto tratado:

> Consulta Pública para Resolução IBA 02-2015 - 
Dúvida relativa à certificação do atuário responsável.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas 
Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Audioconferência  
Data: 03/06
Assunto tratado:

> Projeto de Mediação do Conselho Nacional de 
Justiça;

> Interpretação jurídica sobre a revogação do pará-
grafo único do art. 17 da Resolução CNSP nº 
168/2007;

> Projetos de Lei relevantes sobre a Covid-19; 

> Jurisprudência comentada: 

• Propor melhorias operacionais a fim de ser redu-
zido o tempo na recuperação de resseguro;

• Recurso Especial nº 1.838.837 (Seguro Garantia);

• Recurso Especial nº 1.804.965 (Seguro Habitacional 
obrigatório vinculado ao Sistema Financeiro de 
Habitação);

> Consultas Públicas Susep:

• Em andamento: CP nº 08, CP nº 09 e CP nº 10/2020:

 Edital de Consulta Pública nº 10/2020, que 
revoga a Resolução CNSP n° 97/2002, altera 
a Resolução CNSP nº 243/2011, que dispõe 
sobre sanções administrativas no âmbito das 
atividades de seguro, cosseguro, resseguro, 
retrocessão, capitalização, previdência com-
plementar aberta, de corretagem e auditoria 
independente; disciplina o inquérito e o pro-
cesso administrativo sancionador no âmbito da 
Superintendência de Seguros Privados (Susep) 
e das entidades autorreguladoras do mercado 
de corretagem e dá outras providências. 

• Encerradas: CP nºs 05, 06 e 07 – Atualização:

 Edital de Consulta Pública Susep nº 05/2020, 
que dispõe sobre os controles internos espe-
cíficos para a prevenção e combate dos crimes 
de “lavagem” bem como a prevenção e coibi-
ção do financiamento ao terrorismo;

 Edital de Consulta Pública nº 06/2020, guarda 
de documentos;

 Edital de Consulta Pública nº 07/2020, que dis-
ciplina o atendimento às reclamações dos con-
sumidores dos mercados supervisionados e às 
denúncias no âmbito da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep). 

> Resolução CNSP nº 382/2020, Grupo de Trabalho 
para a elaboração de Guia de Estudos sobre a 
Resolução CNSP nº 382/2020. 

Comissões Temáticas

Práticas de Conduta - Resolução nº 382/2020: 
compartilhado o Ofício Eletrônico nº 06/DIR2/SUSEP 
a respeito do tema e aprovado o documento elabo-
rado pela CNseg intitulado “Guia de Estudos para 
Implementação da Resolução CNSP nº 382/2020 - 
Princípios a serem observados nas práticas de con-
duta e no relacionamento com o cliente”.

FIDES 2022 (relatora convidada: Diretora-
Executiva Solange Beatriz Palheiro Mendes): apro-
vada, por unanimidade, a realização do evento da 
FIDES em maio de 2022, no Rio de Janeiro. A CNseg 

permanecerá como responsável pela organização do 
evento junto com a FIDES.

 Covid-19: Proposta da Comissão de Recursos 
Humanos para Protocolo de Retomada do Setor 
Segurador – Ambiente Físico (relatora convidada: 
Diretora-Executiva Solange Beatriz Palheiro 
Mendes): aprovado o Protocolo de Retomada do 
Setor Segurador – Ambiente Físico a ser encaminhado 
ao Governo de São Paulo, como contribuição do Setor 
Segurador.
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Investimentos

Presidente: Roberto Takatsu (HDI Seguros)
Microsoft Teams 
Data: 05/06
Assunto tratado:

> Emissão de dívida por Supervisionadas Susep;

> Debate inicial sobre as percepções relacionadas a 
um ambiente de baixas taxas de juros.

Governança e Compliance 

Presidente: Simone Negrão (Mapfre Seguros Gerais)
Microsoft Teams 
Data: 09/06
Assuntos tratados:

> Apresentação sobre Open Banking, por Bruno 
Balduccini (Pinheiro Neto Advogados);

> Benchmark sobre as Consultas Públicas Susep nº 
10 (penalidades) e 11/2020 (regimes especiais);

> GT PLDFT: 

• Atualização sobre melhorias na ferramenta 
SIPLAV;

•  Apresentação da Susep em 29/05.

> SRO – atualização sobre contato com a Susep e 
benchmark entre as associadas;

> Carta-Circular SUSEP/DECON/GAB/Nº 3/2004 
(periodicidade de envio) - avaliar se o envio deve 
ser realizado nos meses com pagamento aos res-
seguradores ou apenas as operações de emissão 
de prêmios e sinistros;

> Resolução CNSP nº 382/2020 (conduta) – atualiza-
ção sobre documento de orientação;

> Outros assuntos.

Governança e Compliance & 
Administração e Finanças 
(reunião conjunta) 

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Microsoft Teams  
Data: 10/06
Assunto tratado:

> Alinhamento sobre edital de Consulta Pública nº 
11/2020 e sobre minuta de Resolução do CNSP, 

que dispõe sobre os Regimes Especiais de Direção 
Fiscal, Intervenção e de Liquidação Extrajudicial e 
Ordinária, aplicáveis às seguradoras, sociedades 
de capitalização, entidades abertas de previdência 
complementar e resseguradores locais, com apoio 
da SEJUR.

Atuarial / Assuntos Fiscais / 
Governança e Compliance /  
Gestão de Risco
Presidida por: Karini Madeira (CNseg) 
Microsoft Teams 
Data: 12/06
Assuntos tratados:

> Consolidação das manifestações das Consultas 
Públicas:

• CP nº 08/2020 - Circular Susep nº 517;

• CP nº 09/2020 - Resolução CNSP nº 321.

Governança e Compliance / 
Assuntos Jurídicos 

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Microsoft Teams
Datas: 15,16 e 18/06
Assunto tratado:

> Alinhamento sobre a Consulta Pública nº 10/2020.

Inteligência de Mercado 
Presidente: Alex Korner (Santander Capitalização)
Microsoft Teams 
Data: 17/06
Assuntos tratados:

> Apresentação “Inteligência artificial e sua apli-
cação no setor de seguros”, por Daniel Gusson 
(Neurotech);

> Apresentação dos Projetos de Lei que impactam o 
setor de seguros (SEJUR); 

> Apresentação dos GTs 2020;

> Outros assuntos da Comissão.
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Comunicação e Marketing 
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros)
Webex
Data: 17/06
Assunto tratado:

> Apresentação de propostas das duas agências fina-
listas da RFP com Plano de Comunicação para dissemi-
nar o valor do seguro e seus fundamentos..

Administração e Finanças
(reunião extraordinária) 
Presidente: Laenio Pereira dos Santos (SulAmérica)
Microsoft Teams 
Data: 18/06
Assuntos tratados:

> Avaliação das questões relacionadas ao plano de 
contas para atendimento ao CPC 6 (R2), constante da 
Consulta Pública Susep nº 08/2020. Relato de Gildásio 
Oliveira Galvão.

Resseguro

Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Microsoft Teams 
Data: 19/06
Assuntos tratados:

> Resolução CNSP nº 387/2020, que revoga o pará-
grafo único e o caput do art. 14 do Anexo I da Resolução 
CNSP nº 330 – cadastro do Lloyd’s na Susep – partici-
pação de Marco Castro e Rafaela Barreda (Lloyd’s);

> ADI nº 6.396/DF – Ação Direta de Inconstitucionalidade 
– Contratação direta de resseguro, manifestação con-
trária da Fenaber (SEJUR);

> Cláusula de pandemia nos contratos de resseguro – 
tratativas da FenSeg;

> GT Borderô Padronizado: 2ª fase do projeto para 
implementação dos borderôs (vida e não vida);

> GT para otimização operacional de resseguro;

> Outros assuntos.

Seguros Inclusivos /  
Sustentabilidade e Inovação
Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco Vida e 
Previdência) / Fátima Lima (Mapfre Seguros Gerais)
Microsoft Teams 
Data: 19/06
Assuntos tratados:

> Apresentação e esclarecimento de dúvidas sobre 
o projeto de "Mapeamento do cenário dos Seguros 
Inclusivos na América Latina" do Microinsurance 
Network - MIN, que, nessa edição está sendo condu-
zido pelo consultor Bento Zanzini. 

Assuntos Fiscais
Presidente: Patrícia Rocha (Porto Seguro)
Microsoft Teams 
Data: 24/06
Assuntos tratados:

> Apresentação: comissões sobre prêmios cancelados 
e restituídos - exclusão da Base de Cálculo do PIS e 
Cofins (Velloza);

> Histórico das atividades da CNseg em relação à 
reforma tributária;

> Atualização sobre a Resolução CNSP nº 382/2020;

> Atualização: Projetos de Leis - Covid-19 (SEJUR);

> Relato sobre o GT Missões Municipais;

> Outros.

Gestão de Riscos 
Presidente: Laurindo Lourenço dos Anjos (Itaú Vida e 
Previdência)
Microsoft Teams 
Data: 25/06
Assuntos tratados:

> Impacto da implementação do SRO nas seguradoras;   

> Circular nº 590/19 que altera a Circular nº 517/15, 
no parágrafo 4º (art. 108-E), elaboração de relató-
rio anual – modelo de template, prazo, e-mail, para 
atendimento a essa demanda regulatória; 

> Circular nº 590/19 - art. 108-R - A supervisionada 
deverá estruturar um cronograma de treinamentos 
relativos à Estrutura de Gestão de Riscos, particular-
mente para funcionários em posição de alta respon-
sabilidade ou ligados a atividades de alto risco:



CNseg em ação

06VOLTAR

• Amplitude do treinamento (áreas afetadas);

• Capilaridade dos treinamentos (nível hierárquico 
aceitável/requerido);

• Aceitação de cursos a distância/digital;

• Formatos aceitos (workshops, sala com instruto-
res, seminários, E-learnings, salas de aula virtual, 
podcasts; cursos a distância/digital);

> Há espaço para incluir conteúdo interno como parte 
do programa desde que pautado em conteúdos 
relevantes e comprovadamente úteis na aplicação 
diária;

> Atualização regulatória sobre SRO; 

> Atualização sobre Consultas Públicas Susep; 

> Outros assuntos.

Atuarial / Administração e Finanças 
/ Gestão de Risco / Investimentos

Presidente: Karini Madeira (CNseg)
Webex 
Data: 26/06
Assuntos tratados:

> Apresentação “Instrumentos Híbridos de Capital e 
Dívida para Seguradoras”, por representantes do 
BNP Paribas. Foram abordados definição e bene-
fícios de dívida subordinada na estrutura de capi-
tal; experiência no mercado segurador interna-
cional e paralelo com o mercado bancário (local e 
internacional).

Administração e Finanças 

Presidida por: Laenio Pereira dos Santos 
(SulAmérica)
Microsoft Teams 
Data: 26/06
Assunto tratado:

> Resolução CNSP nº 382/2020 – Aspectos Contábeis 
e Tributários;

> Outros assuntos.

Sustentabilidade e Inovação  

Presidida por: Fátima Lima (Mapfre Seguros Gerais)
Microsoft Teams 
Data: 26/06
Assunto tratado:

> Planejamento de Sustentabilidade para o 
Setor Segurador Brasileiro - “Roadmap de 
Sustentabilidade”;

> GT Riscos Climáticos da GFIA:

• GFIA Position Paper: Esforços de mitigação e 
adaptação;

• Plano de trabalho da vertente de Finanças Verdes.

> Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros 
de 2019:

• Previsão de lançamento: agosto;

• Webinar para lançamento e divulgação dos desta-
ques de 2019.

> Comissão Intrassetorial de Sustentabilidade do 
Setor Financeiro;

> Deliberação sobre o pedido de tradução do Guia 
“Managing environmental, social and governance 
(ESG) risks in non-life insurance business";

> Outros assuntos.

Digitalização 

Presidida por: Elisangela Silva Nozaki (Liberty 
Seguros)
Microsoft Teams 
Data: 30/06
Assunto tratado:

> Apresentação sobre o Decreto nº 10.278/2020 
(Walter W. Koch – ImageWare);

> Análise da Circular Susep nº 605/2020 (guarda de 
documentos):

• Entendimentos sobre as aplicações do artigo 3º 
para previdência;

• Impactos das sugestões não acatadas pela Susep.

> Outros assuntos.

Obs.: A reunião teve como convidados membros da 
Comissão de Processos e Tecnologia da Informação.
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Pauta Informativa

Consultas Públicas nºs 05, 06, 07, 08,09, 10 e 11 - 
disponibilizada toda a documentação relacionada às 
referidas Consultas Públicas para ciência da Diretoria;

Atualizações sobre DPVAT - divulgadas as atuali-
zações sobre o Seguro DPVAT;

Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade, 
em 04 de junho, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Reunião dos Presidentes das Federações e da Confederação com a Susep: relatado o encontro realizado com 
a Susep, em 19 de maio. Estiveram presentes pela Susep, Solange Paiva Vieira (Superintendente); Danilo Moura (DIR 
1); Rafael Scherre (DIR 2); Vinicius Brandi (DIR 3); Eduardo Fraga (DIR 4) e Leonardo Brasil (Coordenação Geral de 
Tecnologia da Informação) e, pelo setor, Marcio Coriolano (CNseg), Antonio Trindade (FenSeg), Jorge Nasser 
(FenaPrevi), Marcelo Farinha (FenaCap), Alexandre Leal (CNseg), Carlos Alberto de Paula (FenaPrevi), Carlos Alberto 
Corrêa (FenaCap) e Danilo Silveira (FenSeg).

Notícias do Presidente

"Reflexos da Covid -19 nos Seguros de Danos e 
Responsabilidades": aprovadas as seguintes alterações: 
> Comissão de Governança e Compliance: Evelyne Mercês 

da Silva Primo (HDI) em substituição à Daniella Bertola 
Luiz (HDI);

> Comissão de Investimentos: Luiz Marella (Cardif) em 
substituição a Henri Rysman (Cardif).

Guia de Estudos para Implementação da Resolução 
CNSP nº 382/2020 – Anexo I: Seguros de Danos e 
Responsabilidades: homologada a utilização do material 
em conjunto com o Guia Geral que está sendo elaborado 
pela CNseg e que traz regras amplas sobre todos os capí-
tulos da mencionada Resolução.

Tabela FIPE para o Ramo Rural: Tratores e 
Colheitadeiras: relatado que já foi apreciado e aprovado 
pela Comissão de Seguro Rural da FenSeg o contrato com 
a FIPE, cujo objetivo é a implantação do projeto “Painel de 
Monitoramento e Consulta” que consiste em monitorar, 
mensalmente e de forma contínua, as ofertas de tratores 
agrícolas e colheitadeiras usadas, com divulgação por 
meio da internet.

Pauta Deliberativa Reunião entre Susep e Presidentes das 
Comissões Técnicas da FenSeg - distribuído pró-
-memória da reunião que abordou diversos temas;

Ofício CNseg/DITEC nº 02/2020 - Sistema de 
Registro Eletrônico (SRO) - disponibilizada a íntegra 
do referido Ofício;

Consultoria na Comissão de Seguro Rural - infor-
mada a contratação de consultoria para apoio, asses-
soria e acompanhamento da agenda de interesse da 
Comissão perante as autoridades e aos Poderes 
Executivo e Legislativo em Brasília;

Cláusula de Exclusão de Cobertura para 
Pandemia - divulgada consulta feita a SEJUR pela 
Comissão Estratégica de Seguros Corporativos, sobre 
os pedidos de resseguradores no sentido de incluir 
cláusula nas apólices, de forma que fique expressa-
mente registrado que os seguros não cobrem prejuí-
zos causados em consequência de pandemias, conta-
minação por vírus, bactérias, infecção sanitária, doen-
ças transmissíveis, etc. A FenSeg está aguardando;

Moratória de Prêmios – PL nº 1997/2020 e PL nº 
1397/2020 - divulgado material com comentários acerca 
dos referidos PLs, que são acompanhados de perto pela 
DIRIN/CNseg, tendo a SEJUR/CNseg elaborado e enca-
minhado parecer pela rejeição de ambos os projetos;

Demonstrações Financeiras - apresentadas as 
demonstrações financeiras de abril de 2020;

Estatísticas da Susep - apresentadas as estatísticas 
da Susep até março de 2020.
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Riscos Patrimoniais Massificados 
Presidente: Jarbas de Medeiros Baciano (Porto 
Seguro)
Microsoft Teams
Data: 02/06
Assuntos tratados:

> Circular nº 382;

> Cláusula de exclusão de pandemia;

> Assuntos gerais.

Seguro Habitacional 
Presidente: Lincoln Peixoto da Silva (Caixa 
Seguradora)
Microsoft Teams
Data: 02/06
Assuntos tratados:

> Escola de Negócios e Seguros (ENS) – Retomado 
projeto do curso de Seguro Habitacional;

> Eleição do Vice-Presidente da Comissão; 
> Resolução nº 382/2020 – Status atualização;
> Andamento dos processos em tramitação no STJ; 

(I) REsp nº 1.803.228/PR e REsp nº 1.799.288/PR, 
que tratam da Prescrição da Cobertura de Vício 
de Construção no Seguro do SFH; e II) REsp nº 
1.804.965/SP, que versa sobre a Cobertura de Vício 
de Construção no SFH;

> SRO – atualização do andamento do projeto;
> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos
Presidente: Thisiani Matsumura (XL Seguros)
Microsoft Teams
Data: 03/06
Assuntos tratados:

> Apresentação, por Dr. Celso Azevedo (sócio e 
Solicitor Advocate, Penningtons Manches Cooper 
LLP), da Cláusula de Exclusão da Covid-19 e 
Questões de Interrupção de Negócios.

Obs.: A reunião também contou com a participação 
de membros das Comissões de Riscos de Engenharia 
e da Estratégica de Seguros Corporativos.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Rocha (SulAmérica)
Skype for Business
Data: 05/06
Assuntos tratados:
> Ata Subcomissão de Projeto de Lei: ciência;
> Minuta da Resolução nº 243;
> Follow-up do Ofício CNseg relativo à Resolução 

CNSP nº 382 e à Circular SRO;
> Ofício Circular Susep nº 004 – Envio Trimestral de 

Cadastro de Corretores;
> Consultas Públicas nºs 08 a 11/2020;
> Assuntos gerais.

Prevenção e Combate à Fraude
Presidente: Anderson Mendonça (SulAmérica)
Skype for Business
Data: 04/06
Assuntos tratados:

> Relatos das Subcomissões: Assistência 24h, 
Automóvel, Patrimonial e Transporte;

> Assuntos da GPCF;
> Assuntos gerais;
> Destaque para o evento em 17/06/2020 sobre os 

“Desafios e aprendizados gerados às seguradoras 
em tempos de crises”, com a participação de três 
integrantes da Comissão.

Automóvel 
(reunião extraordinária com a participação 
somente dos membros efetivos)
Presidida por: Marcelo Sebastião (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 08/06
Assunto tratado: 

> Pátio Legal – RJ.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos (Tokio 
Marine)
Microsoft Teams
Data: 11/06
Assuntos tratados:

> Cláusula de Exclusão de Pandemia - textos desen-
volvidos pelo GT para análise e comentários;

> Compartilhamento dos assuntos tratados na reu-
nião com a Susep, em 09/06, sobre Grandes Riscos 

Comissões
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e Seguros Corporativos;
> Acompanhamento da Resolução nº382;
> Assuntos gerais.

Automóvel
Presidente: Walter Pereira (Zurich)
Microsoft Teams
Data: 17/06
Assuntos tratados:

> Impactos da Covid-19;
> Resolução CNSP nº 382/2020;
> Assuntos de sinistros;
> Pátio Legal – RJ;
> Assuntos gerais: Prestadores, Central de Bônus e 

Ações APVs.

Transportes
Presidente: Paulo Alves (Axa XL)
Microsoft Teams 
Data: 18/06
Assuntos tratados:

> Guia de Orientações – Circular Susep nº 382/2020 
– Anexo I – Seguros de Danos e Responsabilidades;

> Cobertura para Erros e Omissões do Motorista – 
Solicitação dos Corretores;

> Assuntos gerais:
• Impostos Suspensos na carta de DDR;
• Mudança de comportamento do risco por conta 

da Covid-19 e sua conexão com os ramos de 
atividade;

• Relato sobre evento da Fetransporte;
• Revisão das Concessões Concedidas em razão 

dos Impactos da Covid-19.

Seguro Rural 
(reunião extraordinária com a participa-
ção do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA)
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 22/06
Assuntos tratados:

> Reunião do Comitê Gestor Interministerial do 
Seguro Rural do MAPA;

> Resoluções nºs 73, 74 e 75, de 22/06/2020;
> Resolução CNSP nº 382/2020;
> Aplicativo do MAPA;
> Peritos agrícolas.

Risco de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Microsoft Teams
Data: 24/06
Assuntos tratados:

> Guia referente à Resolução nº 382 e resultado dos 
estudos do GT;

> SRO – andamento (Karini Madeira); 
> GT de Cosseguro (atualização);
> Relato da reunião com a APEX sobre Seguro de 

Crédito à Exportação (Cris Salazar); 
> Sugestões para resposta ao Sincor sobre reduções 

de limites no Seguro de Crédito e eventual ajuda 
do Governo;

> Assuntos gerais.

Seguro Rural 
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 25/06
Assuntos tratados:

> Subvenção Federal;
> Resolução CNSP nº 382/2020;
> Subvenção Estadual: Paraná e São Paulo;
> Instituto Pensar Agro;
> Relatos dos Grupos de Trabalho:

• GT Assuntos Susep;
• GT Equipamentos e Penhor Rural;
• GT Peritos Agrícolas;
• GT Proagro;
• GT RNS Rural.

> Assuntos gerais: impacto da nuvem de gafanhotos 
e consultoria para a Comissão.

Responsabilidade Civil
Presidente: Marcio Guerrero (HDI Global)
Microsoft Teams 
Data: 26/06
Assuntos tratados:

> Resolução CNSP nº 382/2020 – atualizações;
> Covid-19 - Cobertura para Lucros Cessantes;
> Cláusulas de Exclusão de Pandemias;
> Assuntos gerais.
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Riscos de Engenharia
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Microsoft Teams 
Data: 30/06
Assuntos tratados:

> Apresentação do Portal de Estatística CNseg 
e discussão sobre a metodologia adotada nas 
projeções; 

> Resolução nº 382 – conclusões e comunicado da 
Fenacor;

> Leg02/03 x Equipamentos/máquinas 
- continuidade;

> Clausulado diferenciado para Obras Grupo I;
> Engenharia de Riscos (boas práticas);
> Equipamentos móveis e/ou estacionários;
> Assuntos gerais.

Diretoria FenaPrevi
A Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge Pohlmann 
Nasser, reuniu-se em 17 de junho, de forma remota, para tratar, entre outros, dos seguintes 
assuntos:

Reunião ocorrida na véspera com a Superintendente 
da Susep;

Contratação de consultoria visando à elaboração de 
proposta para reestruturação da Resolução CMN nº 
4.444/2015 (aplicação dos recursos das provisões e 
reservas dos entes regulados);

PL nº 2.113/2020 (Altera a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para determinar que o seguro de 

assistência médica ou hospitalar, bem como o seguro 
de vida ou de invalidez permanente, inclusive o já cele-
brado, não pode conter restrição de cobertura a qual-
quer doença ou lesão decorrente da emergência de 
saúde pública de que trata a Lei);

Planejamento Estratégico da Federação;
Resolução CNSP nº 382/2020.

Investimentos 
(reunião extraordinária, conjunta com a 
Comissão de Investimentos da CNseg)
Presidente: 
Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto 
Data: 05/06
Assuntos tratados: 
> Cenário do atual nível da taxa de juros e os impac-

tos no mercado segurador; 
> Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida para 

Seguradoras – BNP Paribas.
 

Produtos de Risco / Produtos por 
Sobrevivência (reunião extraordinária)
Presidente:  Ana Flávia Ribeiro Ferraz (Bradesco) e 
João Batista Mendes Angelo (Zurich Santander)
Meios Remotos 
Data: 05/06
Assunto tratado:
> Resolução CNSP nº 382/2020 – Guia de Estudos.

Comissões

Investimentos / Produtos por 
Sobrevivência (reunião extraordinária)
Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco) e João 
Batista Mendes Angelo (Zurich Santander)
Meio Remoto 
Data: 11/06
Assuntos tratados: 
> ETTJ – Fator de Rendas;
> Tabela de correlação Taxa de Juros x Percentual de 

reversão de resultado financeiro; 
> Cenário do atual nível da taxa de juros e os impac-

tos no mercado segurador.

Investimentos (reunião extraordinária)
Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto 
Data: 12/06
Assuntos tratados: 
> Resolução CMN nº 4.444/2015;
> Marcação dos ativos das carteiras dos FIEs - art.90-

-A da Resolução CNSP nº 321/2015;
> Vencimento das NTN-Cs em 2021;
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> ETTJ – Fator de Rendas;
> Monitoramento das carteiras dos FIEs;
> Planos Tradicionais;
> Agenda de trabalho para 2020.
 

Gestora do SIDE
Presidente: Reginaldo H. Ferraz (Bradesco Vida e 
Previdência)
Microsoft Teams
Data: 16/06
Assuntos tratados:
> Novo fluxo do SIDE;
> Módulo PJ;
> Melhorias, backlog e performance.

Atuarial
Presidente: Celina da Costa e Silva (BrasilPrev)
Meio Remoto 
Data: 18/06
Assuntos tratados: 
> Tábuas Biométricas BR-EMS 2020;
> ETTJ;
> Marcação dos ativos das carteiras dos FIEs - art.90-

-A da Resolução CNSP nº 321/2015.

Produtos de Risco / Produtos por 
Sobrevivência /Assuntos Jurídicos 

(reunião extraordinária)
Presidente: Ana Flávia Ribeiro Ferraz (Bradesco), 
João Batista Mendes Angelo (Zurich Santander) e 
Greicilane Ruas (Icatu), 
Meios Remotos
Data: 24/06
Assunto tratado:
> Resolução CNSP nº 382/2020.

Investimentos
Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto 
Data: 25/06
Assuntos tratados: 
> Resolução CMN nº 4.444/2015;
> Temas a serem abordados no IMK - Iniciativa 

Assuntos Contábeis e Fiscais
Presidente: Flávia Vieira (SulAmérica)
Meio Remoto
Data: 26/06
Assunto tratado: 
Reunião conjunta com a Comissão de Administração e 
Finanças da CNseg.

Produtos por Sobrevivência 
Presidente: João Batista Mendes Angelo (Zurich 
Santander)
Meios Remotos 
Data: 29/06
Assuntos tratados: 
> Temas a serem abordados no IMK - Iniciativa 

Mercado de Capitais;
> Planos Tradicionais;
> Mercado de Annuities;
> Regulamento padrão – VGBL/VGBL Programado/

VGBL Programado Vida Planejada;
> Marcação dos ativos das carteiras dos FIEs - art.90-

-A da Resolução CNSP nº 321/2015;
> ETTJ Fator de renda.

Diretoria FenaSaúde
A Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu Amoroso 
Lima, em 17 de junho, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Temas Jurídicos
• Irretroatividade do Estatuto do Idoso;
• Gestão Unificada de Leitos pelo SUS;
• Local de Recolhimento do ISS;
• Vedação a rescisão / suspensão do contrato;
• Territorialidade da sentença em Ação Civil Pública;
• Cobertura de tratamento para Transtorno do 

Espectro Autista;
• Advocacia de Partido.

Projetos de Lei de interesse;
Temas Regulatórios
• RN 259 e prazos de atendimento;
• Contratualização;
• Revisão do Decreto Serviço de Atendimento ao 

Consumidor (SAC).
Instalação da Comissão de Relações de Consumo: 

alteração de nome e validação da Presidente e Vice-
Presidente da Comissão;

Temas para conhecimento.
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Comissões

Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams 
Data: 02/06
Assuntos tratados:
>  Projetos de Lei;
>  Prazos de atendimento;
>  Fertilização in Vitro.

Data: 16/06
Assuntos tratados:
>  Projetos de Lei; 
>  Ação Civil Pública- PE; 
>  Cirurgias eletivas

GT COPISS
Coordenador: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Microsoft Teams 
Data: 05/06
Assuntos tratados:
>  Telessaúde (Versão do Padrão TISS - abril/2020);
>  LGPD nos Processos do Padrão TISS;
>  Contribuições Tabela 38;
>  Nova versão da TISS.

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Boas Veloso (SulAmérica 
Saúde)
Microsoft Teams 
Data: 08/06
Assuntos tratados:
>  Minuta de RN sobre contratualização após avaliação 
da Procuradoria da ANS;
>  Atualização de temas Covid-19.

Ética
Presidente: Erika Fuga (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 17/06
Assunto tratado: 
>  Temas apresentados pelas associadas em relação aos 
principais procedimentos auditados pelas operadoras.

Odontologia
Presidente: Roberto Seme Cury (OdontoPrev)
Microsoft Teams 
Data: 18/06
Assuntos tratados:
>  RN de contratualização; 
>  Instrução Normativa nº 62;
>  Resolução CFO nº 226;
>  Prazos de atendimento;
>  Ação Civil Pública-PR.

Contábil
Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Microsoft Teams 
Data: 22/06
Assuntos tratados:
>  Contratação de prestadores na modalidade de paga-
mento “capitation” (procedimentos de contabilização/
rateio de custo total/inclusão em registro auxiliar);
>  Classificação contábil de créditos tributários e 
previdenciários;
>  Temas Fiscais discutidos na Comissão de Assuntos 
Fiscais da CNseg (ex.: ADI 5485 - Majoração da CSLL e 
Ofício ANPEI: utilização da Lei do Bem em empresas com 
prejuízo fiscal);
> Contas contábeis para utilização nos cálculos para 
estimativa do reajuste de planos individuais;
> Risco de crédito – CRC2: componentes e fator ponde-
rado de exposição (FPR);
> DMED - Declaração de Serviços Médicos e da Saúde 
(Receita Federal do Brasil).

Técnica de Saúde
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes (Notredame/
Intermédica)
Microsoft Teams 
Data: 23/06
Assuntos tratados:
>  Caso Bupa;
>  Fraudes nas Declarações de Saúde – Pleito de revisão 
da RN 162;
>  RN nº 259 - Prazos de atendimento;
>  Ofícios FenaSaúde à ANS – Follow up;
>  Divergência DIPRO x DIFIS – Exemplos de casos 
concretos;
>  Parto adequado – Mudanças feitas pela ANS no 
programa;
>  Resolução CNSP nº 382 – Corretores de Seguros.
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Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, em 17 
de junho, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Indicação de membros para as Comissões 
Temáticas da CNseg: aprovadas as indicações de 
Bruno Gélio (Icatu Capitalização) para representar a 
FenaCap na Comissão Jurídica da CNseg e de Thais 
Molinari (Santander Capitalização) na Comissão de 
Digitalização da CNseg.

Debate/ avaliação da atuação das empresas em 
regime de contingência: discutidas as ações que estão 
sendo implementadas nas empresas em razão da 
pandemia;

Indicação de novos membros para as Comissões 
Temáticas da CNseg: discutidas as ações que 
estão sendo implementadas nas empresas em 
razão da pandemia;

Atuação das empresas em regime de contingên-
cia: discutidas as ações que estão sendo implementa-
das nas empresas em razão da pandemia;

Decisões e flexibilizações da Susep e de Projetos 
de Lei em tramitação no Congresso que afetam 
o Mercado de Capitalização: dado conhecimento 
sobre os assuntos em andamento;

Temas relevantes: dado conhecimento sobre temas 
relevantes que estão sendo discutidos junto à CNseg 
e nas Comissões Técnicas;

Deliberações:

Deliberações:

Conhecimento

Participação da FenaSaúde em eventos

Webinar:  Central Nacional Unimed - CNU
Tema: “Saúde Suplementar pós Covid-19:  O que deve 
mudar?”
Debatedora: Vera Valente
Data: 04/06

Webinar: Live Dr. Ajuda
Tema: “Planejamento dos convênios e hospitais privados 
para a fase atual e para a pós-pandemia”
Debatedora: Vera Valente
Data: 08/06

Webinar: FIS
Tema:  "A Gestão da Saúde Brasileira Através da Visão de 
Mulheres Executivas"
Debatedora: Vera Valente
Data: 12/06

Webinar: Johnson&Johnson 
Tema: “Reconectando os Pacientes com o Cuidado da 
sua Própria Saúde”
Debatedora: Vera Valente
Data: 17/06

Mesa Redonda: TV CQCS
Tema: Desafios da Saúde Suplementar: inadimplên-
cia, cumprimento de contratos, equilíbrio atuarial e 
mutualismo
Debatedor:  João Alceu Amoroso Lima
Data: 25/06

Live: Pellon & Associados
Tema: “Seguros saúde e os reflexos da telemedicina”
Debatedor: João Alceu Amoroso Lima
Data: 29/06
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Comissões

Produtos, Atuarial e de Tecnologia
Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 10/06
Assuntos tratados:

> Estratégia emergencial do mercado de capitaliza-
ção - GTs multidisciplinares;

> Relato da Comissão Atuarial da CNseg;
> Relato da Comissão de Processos e Tecnologia da 

Informação da CNseg.

Comunicação
Presidente: Roberta Andrioli (Brasilcap)
Microsoft Teams
Data: 10/06
Assuntos tratados:

> A importância e a oportunidade da capitalização 
no momento atual;

> Estratégia emergencial do mercado de capitaliza-
ção - GTs multidisciplinares;

> Estratégia de comunicação - pautas e conteúdo 
para as diferentes redes sociais e imprensa;

> Relato da Comissão de Comunicação e Marketing 
da CNseg.

Execução orçamentária: apresentadas receita e 
despesas da Federação de janeiro a abril de 2020;

Dados estatísticos do Mercado de Capitalização 
(base Susep): apresentados os dados estatísticos do 
mercado de fevereiro de 2020;

Atas Comissões Técnicas: dado conhecimento dos 
assuntos discutidos nas Comissões Técnicas da 
FenaCap.

Administração e Finanças
Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 29/05
Assuntos tratados:

> Plano de Contas para atendimento ao CPC 6 (R2);
> Últimas notícias da Susep (principais pleitos e 

pendências);
> Relato do representante da Comissão de Assuntos 

Fiscais da CNseg;
> Relato do representante da Comissão de 

Investimentos da CNseg.

Jurídica e de Controles Internos
Presidente: Simone Moregola (Liderança 
Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 18/05
Assuntos tratados:

> Relato do GT de PLs;
> Report das CPs nºs 8, 9, 10 e 11/2020;
> LGPD;
> Assinatura eletrônica;
> MPV nº 923/2020;
> Atualização da ação coletiva - FEAPAE X Susep.
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O Presidente da Confederação Nacional das Seguradoras 
(CNseg), Marcio Coriolano, participou do webinar “O 
Papel da Saúde no Desenvolvimento Social, Econômico 
e Ambiental Brasileiro”, promovido pela Iniciativa FIS - 
Fórum Inovação Saúde, em 19 de junho. Moderado por 
Josier Vilar, do FIS, o encontro contou com a participa-
ção especial do Vice-Presidente da República, Hamilton 
Mourão, e teve como entrevistadores, além de Marcio 
Coriolano, Bernardete Weber, do Hospital do Coração 
(HCor); Leandro Reis Tavares, da Rede D’Or São Luiz, e 
Mauricio Ceschin, ex-Presidente da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). 

O Presidente Marcio Coriolano lembrou que, por mais de 
uma década, o País contou com um modelo de planeja-
mento integrado de saneamento básico e políticas públi-
cas sanitárias, articuladas com a saúde, ações que con-
tribuíram para reduzir taxas de transmissão de doenças 
causadas por déficits de oferta de água e esgotos trata-
dos. Para ele, é necessária uma rearticulação de políticas, 
ações e recursos em prol do saneamento básico, meio 
ambiente e saúde, não só para reduzir, na origem, os 
vetores que acabam desaguando nos atendimentos da 
saúde de menor ou maior complexidade causados por 
doenças relacionadas à falta de esgotos e água tratada, 
mas também para mitigar os impactos de pandemias, 
como a atual da Covid-19.

No encontro, Marcio Coriolano perguntou ao Vice-
Presidente como o País conseguirá priorizar recursos 
para a infraestrutura, sobretudo a sanitária, tendo em 
vista a profunda recessão com que o Brasil conviverá em 
razão da pandemia. Hamilton Mourão reconheceu que 

Em webinar da Iniciativa FIS, Marcio 
Coriolano defende investimentos 
prioritários em saneamento básico e saúde

Notícias

a capacidade do governo de executar novos projetos é 
pequena e seu avanço dependerá da participação da ini-
ciativa privada. O Vice-Presidente disse que o PIB bra-
sileiro poderá cair para algo entre 5% e 7% neste ano e 
o déficit primário sair de R$ 120 bilhões para cerca de 
R$ 800 bilhões, fragilizando as contas públicas. O novo 
marco regulatório de saneamento público é visto como 
um dos meios de atrair investimentos privados.

A Iniciativa FIS - Fórum Inovação Saúde é uma entidade 
sem fins lucrativos e suprapartidária voltada a ajudar, de 
maneira colaborativa, a transformar a saúde do nosso 
país, a partir de discussões sobre os principais pilares do 
setor: educação, empreendedorismo e inovação, finan-
ciamento, gestão, governança, modelos assistenciais e 
regulação.

A íntegra da gravação do evento está disponível no  
portal da CNseg.

http://cnseg.org.br/noticias/em-webinar-da-iniciativa-fis-marcio-coriolano-defende-investimentos-prioritarios-em-saneamento-basico-e-saude.html
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Quarta edição do "CNseg Webinars" 
avaliou os impactos da pandemia nos 
setores regionais dos seguros

Buscando abordar, em termos práticos, os impactos 
da Covid-19 nos setores regionais de seguros, vida 
e previdência, saúde suplementar e capitalização, 
a Confederação promoveu, em 3 de junho, a quarta 
edição da série “CNseg Webinars”. O evento reuniu 
o Presidente da Confederação e Diretor-Presidente 
da Fenaseg, Marcio Coriolano, com os Presidentes 
Alexandro Barbosa (SindSeg BA/SE/TO); José Rivaldo 
Leite (SindSeg SP); Marco Antonio Neves (SindSeg MG/
GO/MT/DF) e Ronaldo Dalcin (SindSeg NNE).

O Presidente da CNseg iniciou os debates apresen-
tando um panorama do setor segurador brasileiro. 
Segundo Coriolano, o setor nacional de seguros movi-
menta anualmente mais de R$ 470 bilhões e possui 
ativos na ordem de R$ 1,2 trilhão, sendo, individual-
mente, “o setor da economia que mais forma poupança 
interna”. E ressaltou: “Essa solidez ajudará o setor a 
atravessar este momento difícil em que vivemos; até o 
primeiro trimestre de 2020, o setor segurador cresceu 
mais que a sua média histórica registrada desde 2008”.

De acordo com Ronaldo Dalcin, o setor segurador foi 
auxiliado pelo fato de estar “completamente inserido 
no processo de transformação digital”, o que permitiu, 
por exemplo, que as seguradoras pudessem implantar 
os regimes de home office rapidamente, sem compro-
metimento da qualidade dos serviços prestados a clien-
tes e parceiros. Entretanto, ele alertou para a necessi-
dade de adequação dos produtos para a nova realidade 
e para os novos consumidores. E sugeriu adotar maior 
simplificação e customização dos produtos de seguro, 
de acordo com o comportamento dos clientes.

Já Marco Neves afirmou que o aumento da percepção 
da necessidade de proteção por parte de sociedade 
reforça a cultura do seguro; o setor sairá fortalecido 
da crise devido às mudanças que estão sendo imple-
mentadas. Destacou, também, o papel da tecnologia 
que, segundo ele, “vem ditando o ritmo das mudan-
ças e alterando hábitos dos consumidores e da indús-
tria de seguros”. Como exemplo, citou o microsseguro 
que, em sua análise, “será alavancado justamente por 
essas novas tecnologias”. Para Neves, “as seguradoras 
devem traduzir melhor para os corretores as informa-
ções que possuem”, subsidiando-os para aprimorar o 
diálogo com os clientes.

Alexandro Barbosa reconheceu também a capacidade 
de reação das seguradoras à pandemia e destacou a 
resiliência do setor. Barbosa alertou para o potencial 
gigantesco a ser explorado no mercado de pequenas 
e médias empresas. Para tanto, defendeu maior sim-
plificação dos produtos, permitindo que os corretores 
alcancem maior capilaridade. Ele parabenizou os cor-
retores pelo profissionalismo demonstrado especial-
mente neste período de isolamento social.

Uma nova série do CNseg Webinar, nos dias 3 e 10 de junho, avaliou os impactos da Covid-19 entre os mercados regionais 
de seguros, vida e previdência, saúde suplementar e capitalização, com debate sobre o tema “Os mercados regionais na 
Covid-19: a visão dos Presidentes dos Sindicatos de Seguradoras”. Os dois encontros virtuais contaram com a participação 
do Presidente da CNseg e Diretor-Presidente da Fenaseg, Marcio Coriolano.

CNseg Webinars: encontros reuniram Presidentes dos Sindicatos Regionais das Seguradoras 

#juntospeloconhecimentowebinars

https://youtu.be/S7aUf3jah1I
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Quinta edição do “CNseg Webinars” 
abordou os impactos regionais da 
pandemia em mais seis Estados  

A quinta edição do “CNseg Webinars” abordou, em 10 
de junho, os impactos da pandemia do novo coronavírus 
nos mercados de seguro do Paraná, Mato Grosso do Sul, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. O evento reuniu o Presidente da Confederação 
Nacional das Seguradoras - CNseg e Diretor-Presidente 
da Fenaseg, Marcio Coriolano, com os Presidentes dos 
Sindicatos de Seguradoras, Altevir Dias (SindSeg PR/MS); 
Antonio Carlos Costa (SindSeg RJ/ES); Guilherme Bini 
(SindSeg RS)e Waldecyr Schilling (SindSeg SC).

Aproveitando a oportunidade, o Presidente da CNseg 
esclareceu, detalhadamente, baseado nos questio-
namentos do público que acompanhava o webinar, 
que as seguradoras não precisam informar o percen-
tual de comissão dos corretores em suas apólices ou 
contratos. “Não há previsão legal para tal”, afirmou 
Coriolano. O comando da norma é claro, no sentido de 
atribuir aos corretores a obrigação de informar o valor 
aos proponentes de seguros na fase de propostas. Às 
seguradoras, o comando é de zelar para que os corre-
tores saibam dessa obrigação, complementou.

Rivaldo Leite começou citando a frase, ”por favor, não 
desperdicem a crise”, alegando que as crises ajudam 
a acelerar processos de inovação, como foi o caso da 
telemedicina que, segundo ele, “só andou quando a 
crise chegou”. Ele afirmou que o momento é de união. 
“A concorrência deve ser deixada um pouco de lado 
para todos colaborarmos com o mercado”, observou. E 
destacou que, em sua análise, as mudanças climáticas 
podem vir a gerar impactos ainda mais nocivos que a 
pandemia do novo coronavírus.

Assista à íntegra da 4ª edição do CNseg Webinars  
clique abaixo.

Marcio Coriolano iniciou os debates apresentando 
números do setor referentes ao primeiro quadrimes-
tre do ano, divulgados recentemente pela Susep, que, 
segundo ele, apontam para “um segundo semestre 
muito difícil”. Coriolano informou que a queda na arre-
cadação de abril deste ano, na comparação com o mês 
anterior, foi de 21% e, na comparação com abril de 2019, 
de 26%. Entretanto, apesar dos números, o Presidente 
da Confederação acredita que este momento de pan-
demia deverá gerar na população sentimento muito 
forte de prevenção contra riscos, contribuindo para 
uma retomada do setor no futuro.

Antonio Carlos Costa iniciou sua participação lem-
brando a situação em que o estado do Rio já se encon-
trava antes da pandemia, “recuperando-se de uma 
longa crise”, diferentemente do Espírito Santo que, 
segundo ele, “devido ao equilíbrio de suas contas, 
tinha uma expectativa de crescimento acima da média 
nacional para 2020”. Porém, destacou que ambos os 
estados tiveram, em abril último, queda na arrecada-
ção na faixa dos 20%, em relação a março do mesmo 
ano, tendo sido a carteira de automóveis uma das mais 
atingidas. Ele informou que, no período, as segurado-
ras atuantes no RJ e no ES focaram mais na renovação 
de contratos do que em contratos novos, e que muitas 
optaram por ampliar a oferta de descontos e parcela-
mentos. Antonio Carlos alertou, ainda, para a neces-
sidade de simplificação dos produtos e da comunica-
ção, visto que, diante das incertezas, os consumidores 
desejarão entender cada vez melhor as coberturas que 
estiverem adquirindo.

Abordando a situação nos estados do Paraná e Mato 
Grosso do Sul, Altevir Dias afirmou que a situação na 
região é bem menos dramática que em outros esta-
dos – o Mato Grosso do Sul registrou, até aquele 
momento, 22 mortes pela Covid-19, e o Paraná, 243. 
Essa realidade, segundo ele, somada à forte vocação 
da região para o agronegócio, contribuiu para que não 
fosse observada uma queda tão acentuada na arreca-
dação do setor, como a ocorrida em outras regiões do 
País. E destacou: “O ‘show’ de tecnologia apresentado 
pelas seguradoras possibilitou a entrega de um atendi-
mento ainda mais eficiente, por meio dos canais digi-
tais, para corretores e clientes”. Sobre os impactos eco-
nômicos de longo prazo da pandemia no setor, Dias 
afirmou que, “historicamente, o mercado de seguros 



18

CNseg em ação

VOLTAR

não acompanha necessariamente as ondas de queda 
dos demais, como o observado nas últimas três gran-
des recessões.”

O estado de Santa Catarina, representado por Waldecyr 
Schilling, não apresentou queda nas receitas no pri-
meiro trimestre de 2020. Ele informou que o seguro de 
responsabilidade civil registrou, nesse período, cresci-
mento de 56,6% - em relação ao mesmo período do 
ano passado-, e o de garantia estendida, 44%, “apesar 
de se prever uma queda a partir de abril, mas menor 
que a de outros estados”. Como tendências, ele aponta 
para o crescimento do seguro rural, “por força do agro-
negócio na região”; dos seguros cibernéticos, “uma vez 
que o Brasil é um dos principais alvos de ataques de 
hackers”, e dos seguros de automóvel, “com a cober-
tura intermitente”. Entretanto, alertou que os profis-
sionais do seguro precisam se preparar para melhor 
atender e agregar mais valor ao consumidor, “cada vez 
mais informado, exigente e conectado”.

Segundo Guilherme Bini, o mercado segurador vai 
continuar crescendo devido à sua importância para a 
sociedade e para a economia. Para ele, essa situação 
pôde ser bem demonstrada com a atual crise sanitá-
ria, devido ao pagamento das indenizações e, também, 
pela contribuição das seguradoras na instalação de lei-
tos, doação de equipamentos e incentivo a pesquisas. 

No entanto, alertou que “a retomada não será fácil, 
sendo importante utilizar todo o conhecimento adqui-
rido neste momento de pandemia para melhor adap-
tar os produtos de seguro e os canais de atendimento 
às necessidades dos consumidores. Nosso cliente é 
híbrido em termos de hábitos de consumo; alguns pre-
ferem os canais digitais e outros, não”, concluiu.

Lembrando que a Confederação Nacional das 
Seguradoras tem como uma de suas principais funções 
a interlocução do setor com os poderes constituídos, 
Marcio Coriolano alertou para outros desafios enfren-
tados neste momento de pandemia, que são “a exacer-
bação dos ativismos judicial e legislativo”, com a exis-
tência de centenas de projetos de lei que pretendem 
ampliar as coberturas e responsabilidades do setor 
segurador. Coriolano enfatizou que o setor é extrema-
mente técnico e tais decisões podem abalar os funda-
mentos do seguro, comprometendo a sua sobrevivên-
cia e, consequentemente, a proteção dos segurados. 
Entretanto, afirmou, além do forte trabalho da CNseg 
de explicar esses fundamentos aos poderes constituí-
dos, há uma forte confiança no órgão regulador, “que 
está atento a essas questões”.

Clique aqui e veja a íntegra da 5ª edição do CNseg 
Webinar. 

Agência Brasil: pandemia reduz em 26,1% 
receita do setor de seguros nacional, em abril

Em entrevista concedida à Agência Brasil, o Presidente 
da CNseg, Marcio Coriolano falou sobre a queda na 
receita do setor no Brasil, constatada em abril, como 
traz a Conjuntura CNseg nº23. 

Em abril, o setor segurador registrou queda de recei-
tas, influenciada pela Covid-19. A redução foi de 21,4% 
em relação ao mês anterior, março, e de 26,1% sobre 
abril de 2019. A arrecadação de prêmios no mês foi de 
R$ 15,7 bilhões, a menor observada desde fevereiro de 
2016, sem Saúde e DPVAT. 

O resultado já era esperado e reflete os impactos da 
pandemia do novo coronavírus. Como o isolamento 
social para evitar a disseminação do vírus foi decretado 
em meados de março, aquele mês não refletiu a queda 
da produção e do consumo como ocorreu em abril, afir-
mou Coriolano. “Mas em abril, como o mês veio cheio, 
a queda foi forte”, comentou. O presidente da CNseg 
observou que a retração registrada no mercado de 
seguros não ficou muito distante da queda que tiveram 
a produção industrial e o varejo, no período. “A queda 
está em linha com o que aconteceu nos demais setores 
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da economia, o que é natural”. O setor de seguros res-
ponde aos estímulos de produção e de consumo.

Marcio acredita que a partir de maio e, mais forte-
mente, depois de julho, a comparação será feita com 
um ano difícil, impactado pela Covid-19. Com isso, a 
expectativa é de taxas cadentes nos próximos meses, 
em termos de produção e volume, porque as políticas 
do governo não deverão ainda ter obtido o resultado 
previsto. O desempenho vai depender da flexibilização 
das medidas de distanciamento e da mobilidade dos 
consumidores. Ele destacou, no entanto, que acredita 
que a retração que o setor vai sofrer por conta da pan-
demia terá alguma compensação mais à frente. “Não 
se sabe em que momento e em que condições”, mani-
festou. Mas tal como já começa a ocorrer em países 
da Europa, da América Latina e nos Estados Unidos, a 
percepção é que será despertado nos consumidores o 
sentimento da aversão ao risco.

Confira a íntegra da entrevista à Agência Brasil.

Fides alerta sobre riscos de medidas 
negativas nos países ibero-americanos

Em novo comunicado da Federación Interamericana de 
Empresas de Seguros (Fides) sobre a Covid-19, a enti-
dade que representa o setor de seguros ibero-ameri-
cano identifica ações nos mercados regionais que alte-
ram os contratos de seguros e afetam a solvência e 
estabilidade das seguradoras, colocando, inclusive, sua 
sustentabilidade em sério risco.

A Fides refere-se a medidas que impõem a redução de 
prêmios no ramo de Automóvel ou em outros ramos 
durante a vigência dos contratos, dada à queda da 
frequência de sinistros decorrentes da quarentena, e 
mesmo o pagamento de riscos retroativos ou não con-
tratados por empresas e pessoas em diversas modali-
dades, em especial no seguro de lucros cessantes.

Segundo a Fides, na maioria dos países, muitas segu-
radoras estão cobrindo voluntariamente os impactos 
do novo coronavírus em apólices de saúde, apesar de 
serem excluídos da cobertura. A Federação observa, 
também, que “houve alta inadimplência no pagamento 

de prêmios pelo segurado, razão pela qual as segura-
doras concederam voluntariamente, na maioria delas, 
um refinanciamento para o pagamento de prêmios, 
aumentando ainda mais o impacto econômico para o 
seu equilíbrio financeiro”.

A entidade considera que o estabelecimento de cober-
tura retroativa, ou previsões destinadas ao estabeleci-
mento de qualquer esquema de descontos de prêmio 
não acordados nos contratos de seguro ou nas leis 
aplicáveis de cada país, representa uma violação do 
contrato de seguro e da segurança jurídica e o estado 
de direito que deve ser respeitado em todos os países.

Outra questão levantada pelo comunicado se refere à 
importância das seguradoras como “investidores ins-
titucionais em todos os países em que operam e que 
a crise econômica gerada pela pandemia causou uma 
queda significativa nos valores dos investimentos em 
renda fixa e variável das empresas, causando-lhes per-
das financeiras significativas”.

O comunicado conclui que “terminada a crise, será o 
momento oportuno para trabalhar em conjunto com 
o setor público na busca de novas coberturas e outras 
medidas que permitam uma melhor transferência de 
riscos, como os que enfrentaremos no futuro. Nesse 
momento, teremos mais informações e estatísticas 
que nos permitirão tomar decisões melhores e mais 
apropriadas”.

O comunicado da Fides pode ser lido na íntegra cli-
cando aqui.

http://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n23.html
http://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n23.html
http://midias.cnseg.org.br/data/files/83/E6/EB/F1/F8992710E277CE173A8AA8A8/SEGUNDA%20DECLARACAO%20FIDES%20COVID-19%20BR.PDF
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A edição da Conjuntura CNseg nº 21 traz uma 
série de conteúdos que analisam os impactos e 
desafios provocados pela pandemia aos segmen-
tos de Danos e Responsabilidades, Capitalização, 
Saúde Suplementar e Cobertura de Pessoas, em um 
cenário de grande incerteza econômica, política e 
até mesmo jurídica. Além disso, traz artigos sobre 
temas como sustentabilidade, regulação, estatístico 
e jurídico. 

A queda dos resultados na linha final das segura-
doras, entidades abertas de previdência privada e 
empresas de capitalização, no primeiro trimestre do 
ano, demonstra os impactos da perda geral do valor 
das ações no mercado financeiro e da queda da taxa 
de juros. Já os demais indicadores, como as receitas 
operacionais, ainda não foram afetados pelo novo 
coronavírus, informa a Conjuntura CNseg nº22. 
“Houve uma queda nos resultados financeiros, mas 
o impacto da Covid-19 ainda não figurou no setor, 
até porque os primeiros efeitos do estado de emer-
gência ocorreram na última semana de março”, 
afirma o Presidente da Confederação Nacional das 
Seguradoras - CNseg, Marcio Coriolano.

Conjuntura CNseg: desafios e impactos 
provocados pela pandemia

O site argentino “Todo Riesgo”, especializado em segu-
ros, publicou no último dia 29 de maio entrevista com o 
Presidente da CNseg, Marcio Coriolano.

Coriolano analisa o comportamento do setor diante da 
pandemia do novo coronavírus. “O setor de seguros bra-
sileiro vem respondendo muito bem aos desafios impos-
tos pelo cenário de crise epidemiológica. As boas práti-
cas adotadas pelas seguradoras para diminuir o impacto 
causado pela contingência estão sendo decisivas”, afir-
mou ao site argentino.

Segundo o Presidente da Confederação Nacional das 
Seguradoras, a agilidade do setor segurador em respon-
der às diretrizes de distanciamento social é resultado de 
um progressivo trabalho de transformação digital, que já 
vem sendo implantado há vários anos no Brasil.

Para Marcio Coriolano, apesar de a redução de emprego 
e renda serem fatores que impactam severamente o 
setor segurador, vários produtos podem ganhar impulso 
nesse cenário, como o dos seguros temporários e inter-
mitentes, responsabilidade civil e cibernéticos. Além 
disso, como o setor apresentou crescimento superlativo 
no ano passado (da ordem de 12,1%), os contratos com 
vigência anual e renováveis beneficiarão o mercado pelo 
chamado de efeito carry-over, ajudando a manter bom 
fluxo de recursos.

Presidente da CNseg analisa setor 
segurador brasileiro diante da pandemia 
em entrevista ao site "Todo Riesgo"

O Setor Segurador brasileiro perdeu em 22 de abril 
de 2020 um dos seus maiores expoentes: Mario José 
Gonzaga Petrelli, que em 31 de maio completaria 85 
anos. Mais recentemente, Petrelli era membro da 
Diretoria da Icatu Seguros S/A e Vice-Presidente do 
Conselho Diretor da CNseg.

Centro de Documentação e Memória 
do Mercado Segurador faz homenagem 
a Mario Petrelli

A CNseg, por meio de seu Centro de Documentação 
e Memória do Mercado Segurador (CEDOM), além da 
biografia de Mario Petrelli, reuniu depoimentos de per-
sonalidades do Setor Segurador sobre esse importante 
líder. Clique aqui para assistir aos depoimentos. 

http://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n21.html
http://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n21-8A8AA8A371EC772E0172809310A00162.html
https://cedom.cnseg.org.br/destaques_do_acervo/as-contribuicoes-de-mario-jose-gonzaga-petrelli-para-o-mercado-segurador-brasileiro/
http://cnseg.org.br/noticias/depoimentos-em-homenagem.html
http://www.todoriesgo.com.ar/coriolano-cnseg-seguro-brasil-covid/
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A Superintendente de Acompanhamento Técnico da 
CNseg, Karini Madeira, participará, em 15 de julho, 
do 2º Congresso dos Profissionais de Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo 
(PLD-FT), no painel “Susep, Coaf e a regulação de 
PLD-FT”.

O evento, que conta com o apoio da CNseg e ocorrerá 
de 13 a 17 e de 20 a 24 de julho. Será transmitido ao 
vivo pela internet e abordará, entre outras questões, 
os novos marcos regulatórios e os importantes apri-
moramentos dos controles internos de prevenção à 
lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao 
terrorismo . O tema é de particular interesse para o 
mercado segurador, já tendo sido, inclusive, abordado 
em um dos livretos do Programa de Educação em 
Seguros da Confederação Nacional das Seguradoras 
e mais recentemente, no Boxe Regulatório da 
Conjuntura CNseg nº 21.

No painel com a Superintendente da CNseg, também 
estarão presentes o assessor de Estudos e Relações 
Institucionais da Susep, Gustavo Dias; a integrante da 
Comissão de Certificação do IPLD e especialista em 
PLD-FT da Seguradora Tokio Marine, Estela Gouveia, 
e o Diretor de Supervisão do Coaf, Rafael Vasconcelos.

No dia anterior, o ex-Ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro, participará do painel “Combate à 
lavagem de dinheiro e Estado de Direito”.

Os interessados podem obter mais informações pelo 
site congresso2.ipld.com.br.

Superintendente de Acompanhamento 
Técnico da CNseg participa do  
2º Congresso dos Profissionais PLD-FT

Abertas as inscrições para o “Prêmio 
Nacional de Jornalismo em Seguros”

A união de esforços entre a Escola de Negócios e 
Seguros (ENS) e a Federação Nacional dos Corretores 
de Seguros (Fenacor), com o apoio da CNseg, garan-
tiu a realização da edição 2020 do “Prêmio Nacional de 
Jornalismo em Seguros”, apesar da grave crise provo-
cada pela pandemia do novo coronavírus. 

Para tanto, foram necessárias algumas mudanças no 
formato e no regulamento do prêmio, mas que pas-
sará a ter uma maior efetividade da ENS, inclusive na 
Comissão Organizadora do Prêmio. 

Cada categoria terá cinco finalistas, e serão premiados 
os três melhores trabalhos, assim distribuídos: R$ 15 mil 
para o primeiro colocado, R$ 6 mil para o segundo e R$ 
3 mil para o terceiro. A cerimônia de premiação deve 
ocorrer entre dezembro e fevereiro. Até novembro, a 
organização vai anunciar se a solenidade de premiação 
será presencial ou via web.

As inscrições foram abertas em 1º de julho, durante live 
realizada no Instagram, com a participação de Robert 
Bittar e Armando Vergilio, Presidentes, respectiva-
mente, da ENS e da Fenacor. As inscrições deverão ser 
feitas até 16 de novembro de 2020. Podem ser inscritas 
reportagens e matérias veiculadas entre 11 de novem-
bro de 2019 e 15 de novembro de 2020.

A “Comissão de Seleção” indicará 10 trabalhos por cate-
goria para que a “Seleção de Julgamento” aponte os 
cinco finalistas e os vencedores.

As inscrições e o regulamento completo estão disponí-
veis nos sites da Fenacor e da ENS.

https://www.congresso2.ipld.com.br
http://cnseg.org.br/publicacoes/prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-e-combate-ao-financiamento-do-terrorismo.html
http://www.cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n21.html
http://www.cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n21.html
http://www.fenacor.org.br/premiodejornalismo/Home
http://www.fenacor.org.br/premiodejornalismo/Home
http://www.fenacor.org.br/premiodejornalismo/Home
http://cnseg.org.br/novo-coronavirus.html
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