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Assuntos das Federações: temas regulatórios, projetos e desempenho setorial

Notícias do Diretor-Presidente

Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Roberto Santos, em de 08 
de dezembro, se reuniu, de forma remota, e tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

SRO – Sistema de Registro de Operações: Atualizadas as informações sobre o assunto.

FIDES 2023 - Relator Convidado: Superintendente Executivo Gustavo Brum - Compartilhadas informações sobre 
a comercialização das cotas de patrocínios para a 38ª Conferência Hemisférica de Seguros, que será realizada 
entre os dias 24 e 26 de setembro de 2023 no Rio de Janeiro. Informações detalhadas sobre o evento podem ser 
obtidas em https://fidesrio2023.com.br

5º Seminário Jurídico da CNseg - Elogiada a qualidade do evento e projetado vídeo com depoimentos de 
alguns participantes realizado em 01 de dezembro de 2022, no Superior Tribunal de Justiça.

Campanha de Comunicação

Relator Convidada: Superintendente Executiva Carla Simões: 
Atualizadas as informações sobre as ações de continuidade 
da Campanha “Seguro pra tudo e pra todos” em 2023.

Comissão de Comunicação e Marketing

Relator Convidada: Superintendente Executiva Carla Simões: 
Aprovado o nome de Tatiana Cerezer (Superintendente 
de Marketing da Mapfre) para a Presidência da Comissão 
de Comunicação e Marketing da CNseg, em substituição a 
Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros).

Relator: Antonio Trindade: Relatado, entre outros assuntos, sobre as estatísticas dos Seguros 
de Danos e Responsabilidades (outubro/2022).

Relator: Denis Morais: Relatado, entre outros assuntos, as estatísticas da capitalização 
(outubro/2022).

Relator: Edson Franco: Relatado, entre outros assuntos, sobre as estatísticas dos Planos de 
Acumulação e Planos de Riscos (outubro/2022) e de pagamentos de sinistros e valores pagos 
decorrentes da Covid-19.

Obs: não houve relato da FenaSaúde em razão da ausência justificada do Relator.

Open Insurance

Relator Convidado: Diretor Executivo 
Alexandre Leal: Atualizadas as informações 
sobre o assunto.

Assuntos Regulatórios

Relator Convidado: Diretor Executivo 
Alexandre Leal: Atualizados os seguintes assun-
tos: Consulta Pública Susep nº 19/2022 sobre 
Seguro de Transportes e Consulta Pública Susep 
nº 20/2022 - SRO - Assistência Financeira.
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Integração ASG

Presidente: Fatima Lima (Mapfre)
Data: 1º/12
Zoom

Assuntos tratados:
> Keego ESG - Consultoria;
> Projeto “Insuring the climate transition in Brazil”: 

TCFD no setor de 
> seguros do Brasil - Estágio atual e próximos passos;
> Riscos ASG no Setor de Seguros Evolução 2015 – 

2022 - Apresentação dos resultados;
> Benchmark: Política de Sustentabilidade;
> GT Guia ASG Vida & Saúde [UNEP FI & CNseg];
> Relatos:

• GT de Riscos Climáticos da Federação Global de 
Seguros (GFIA);

• Acordo de cooperação técnica sobre 
sustentabilidade entre associações de seguros de 
países da Federação Interamericana de Seguros 
(FIDES);

• Relatório de Sustentabilidade do Setor de 
Seguros de 2022;

> Outros assuntos.

Administração e Finanças 
(extraordinária) 

Presidente:  Rodrigo Andrade de Morais  
 (Itaú Vida e Previdência)

Teams
Data: 02/12

Assunto tratado:
> Aprovação da proposta de manifestação à Tomada 

de Subsídios SEAE nº 02/2022 sobre flexibilização 
do dividendo obrigatório.

Assuntos Jurídicos (extraordinária) 

Presidente:  Washington L. B. da Silva 
 (Zurich Minas Brasil)

Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Data: 02/12
Teams

Assunto tratado:
> Análise da Tomada de Subsídios SEAE nº 02/2022 

sobre a flexibilização dos dividendos obrigatórios.

Recursos Humanos
Presidente: Patricia Coimbra (SulAmérica) 
Zoom
Data: 08/12

Assuntos tratados:
> Atividades realizadas pela Comissão e pelos 

Grupos de Trabalho (Novas Formas de Trabalho e 
Diversidade Equidade e Inclusão) em 2023;

> Fiscalização do Conselho Regional de 
Contabilidade nas Seguradoras; 

> Adoção do campo “nome social” em apólices de 
Seguros.

Assuntos Jurídicos (extraordinária)
Presidente:  Washington L. B. da Silva 

 (Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Datas: 12, 22, 26 e 29/12
Zoom

Assunto tratado:
> Ofício da Susep em cumprimento do art. 19 da Lei 

nº 4.594/1964.

Comunicação e Marketing 
Presidente: Tatiana Cerezer (Mapfre)
Data: 13/12
Teams

Assuntos tratados:
> Quadro de Eventos da CNseg | Status;
> Campanha de Comunicação | Prestação de Contas e 

Apresentação de Resultados;
> Ações de Comunicação para 2023;
> Prêmio Inovação e almoço do setor;
> Federações associadas.

Ouvidoria 
Presidentes: Silas Rivelle Jr. (Unimed) 
Zoom
Data: 13/12

Assuntos tratados:
> Relato do I Encontro de Ouvidores das 

Supervisionadas Susep;
> Coleta de dados para o Relatório de Atividades das 

Ouvidorias 2022;
> Balanço das atividades de 2022 e planejamento 

para 2023.

Comissões Temáticas
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Investimentos 
(conjunta com a FenaPrevi)
Presidente: John Liu (Zurich Santander)
Data: 14/12
Teams

Assuntos tratados: 
> Balanço dos trabalhos realizados no âmbito do 

grupo Iniciativa do Mercado de Capitais - IMK;
> Letra de Risco de Seguro – LRS; 
> Temas para serem tratados ao longo de 2023.

Inteligência de Mercado
Presidente: Gilberto Garcia (Liberty)
Zoom
Data: 14/12

Assuntos tratados:
> Apresentação Sustainable Insurance Assessment: 

Towards an Integrative Model por Flávio G. 
Nogueira | Pesquisador UFRJ;

> Apresentação Projeção de Arrecadação do Setor de 
Seguros por Priscila Aguiar | CNseg;

> Outros assuntos.

Governança e Compliance /  
Gestão de Risco 
Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 14/12

Assuntos tratados:
> Atualização sobre o SRO;
> Questionário de Risco;
> Combatendo LD e FT - Iniciativa de ABA ROLI em 

parceria com o GovRisk e a K2 Integrity;
> Letra de Risco de Seguro -LRS;
> Avaliação da Resolução CNSP nº 388/20 

– Segmentação.

Resseguro 
Presidente: Nilton Haiter (Tokio)
Zoom
Data: 15/12

Assunto tratado:
> Avaliação de eventuais reflexos indiretos da CP nº 

18/2022 - Obrigação para as Cedentes.

LGPD
Presidente: Sergio Roberto Oliveira (Tokio Marine)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Data: 16/12
Teams

Assuntos tratados:
> Guia Orientativo ANPD. Cookies e Proteção de 

Dados Pessoais;
> Processo de descarte ou anonimização de dados 

pessoais; 
> Minuta de Substitutivo sobre a Regulação da 

Inteligência Artificial; 
> Proposta de agenda e calendário para 2023.

Governança e Compliance

Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Zoom
Data: 16/12

Assunto tratado:
> Alinhamento da CP nº 22/2022, minuta 

de resolução CNSP que dispõe sobre os 
corretores de seguros, de capitalização e de 
previdência complementar aberta, as entidades 
autorreguladoras do mercado de corretagem e 
as instituições de ensino autorizadas a ministrar 
curso e a realizar exame de corretores de seguros.

Atuarial/Administração e Finanças 
/ Governança e Compliance  
/ Gestão de Risco / Investimento  

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 22/12

Assunto tratado:
> Alinhamento da CP nº 21/2022 - Operações 

financeiras.

Governança e Compliance

Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Zoom
Data: 27/12

Assunto tratado:
> Alinhamento da CP nº 23/2022, da minuta de 

circular Susep que estabelece procedimentos 
relacionados com a instrução de processos de 
autorização da Susep para funcionamento, início 
das operações no país, exercício de cargos em 
órgãos estatutários ou contratuais, integralização 
de capital, conversão da autorização temporária 
das sociedades participantes do Sandbox 
Regulatório e sobre condições de estrutura 
de controle societário das supervisionadas, 
corretoras de resseguro, resseguradores 
estrangeiros e escritórios de representação dos 
resseguradores admitidos.
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Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, conduzida pelo presidente Antonio 
Trindade, em 15 de dezembro por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Reunião do Conselho Diretor da CNseg;

Entrega do Prêmio Inovação em Seguros;

Almoço das Lideranças de Mercado;

Seminário Jurídico.

Notícias do Presidente Pauta Deliberativa

Representação nas Comissões Temáticas da CNseg. 

Consulta Pública da Susep - CP 19/2022 – 
Transportes – Relator: Alexandre Leal Rodrigues 
(Presidente da Comissão);

Temas nas Comissões Técnicas – Novembro/2022;

Demonstrações Financeiras – FenSeg 
– Outubro/2022;

Estatísticas Susep - Outubro/2022.

Pauta Informativa

Apresentação

Assessoria de Imprensa da FenSeg -Inserções de 
Seguros Gerais na mídia;

Relato do Presidente da Comissão de Riscos 
Patrimoniais – Grandes Riscos – Assuntos aborda-
dos em 2022.

Comissões

Seguros Gerais - Afinidades

Presidente: Luis Reis (Zurich Minas Brasil)
Data: 02/12
Teams

Assuntos tratados:

> Questionamentos feitos no 10º e no 11º Colóquios;

> Garantia Estendida – Indenização em Dinheiro – 
Aumento do valor dos bens – Monitoramento do 
tema;

> Pauta de temas para mídias sociais – Trabalho do 
GT – Comentários da reunião com a assessoria de 
imprensa da FenSeg;

> Resolução CNSP nº 445/2022 – Dispõe sobre 
a instituição de ouvidoria pelas sociedades 
seguradoras, entidades abertas de previdência 
complementar e sociedades de capitalização 
– Comentários;

> Consulta Pública Susep nº 13/2022 – Estabelece a 
codificação dos ramos de seguro e dispõe sobre a 
classificação das coberturas contidas em planos de 
seguro, para fins de contabilização; 

> Cartilha “Entenda o Seguro Garantia Estendida: 
Orientações para o Consumidor” – Publicação da 
FenSeg – Atualização;

> Calendário de reuniões 2023;

> Assuntos gerais.

Transportes 

Presidente: Alexandre Leal (HDI)
Data: 05/12
Teams

Assunto tratado:
> Consulta Pública Susep nº 19/2022 – Seguros de 

Transportes;
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Riscos Patrimoniais – Massificados 

Presidente: Jarbas Medeiros (Porto Seguro)
Data: 06/12
Teams

Assuntos tratados:

> IP Residencial;

> SRO: proposta de Resolução CNSP nº 383 sobre 
prorrogação dos prazos;

> Subcomissão de Sinistro;

> PL nº 1410, da Deputada Tabata Amaral;

> Produto Condomínio para Atender às disposições 
prevista em lei e Produto Condomínio com 
Coberturas mais abrangentes – Composição de GT;

> IRDR – Atualização;

> Assuntos gerais/troca de informações/estudo de 
casos. 

Seguro Habitacional

Presidente: Lincoln Peixoto (Caixa Seguradora)
Data: 06/12
Teams

Assuntos tratados:

> STF – RE 827.996/PR – Competência de Julgamento 
de ações do SH/SFH;

> STJ – Recursos Repetitivos - REsp nº 1.803.225/PR e 
REsp nº 1.799.288/PR;

> STJ – Recurso Especial nº 1.804.965/SP;

> Resolução CNSP nº 447/2022 e Circular Susep nº 
677/2022;

> Calendário de Reuniões da CSH – Ano de 2023;

> Assuntos Gerais:
 • Financiamentos no SBPE e Evolução do SH/AM; 
 • Sugestões de Pauta para CSH – Ano 2023; 
 • Encerramento. 

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos

Presidente: Marcelo Orlandini (Mapfre)
Data: 07/12
Teams

Assuntos tratados:

> Trabalhos da Subcomissão de Gerenciamento de 
Riscos Patrimoniais – Atualização;

> Proposta de Cláusulas para Envio à Comissão de 
Assuntos Jurídicos;

> Assuntos Tratados em 2022;

> Ações Pós-Evento “Valor em Risco Declarado”;

> Assuntos Gerais/Troca de Informações. 

Assuntos Jurídicos 

Presidente: Sylvia Varoto (CNP)
Data: 09/12
Teams

Assuntos tratados:

> IRDR – Atualização;

> Valor em Risco – Análise pela CAJ-FenSeg – Parecer;

> Consulta Pública Susep n.º 19/2022 – Seguros de 
Transportes;

> Calendário de reuniões 2023;

> Assuntos gerais. 

Responsabilidade Civil Geral 

Presidente: Fabio Barreto (Chubb)
Data: 15/12
Teams

Assuntos tratados:

> Subcomissão de Linhas Financeiras – Relato;

> Formação de Grupos de Trabalho:
 • RC Produtos – “Tampering”;

> Assuntos gerais. 
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Riscos de Crédito & Garantia 

Presidente: Roque Melo (Junto)
Data: 15/12
Teams

Assuntos tratados:

> Evento: Seguro Garantia – Carta FenSeg n.º 
04/2022 – Total de participantes; 

> Cartilha para divulgação – Trabalhos do GT – 
Recebimento de sugestões;

> Ofício Circular Eletrônico n.º 4/2022/CGRES/DIR1/
SUSEP – Padronização da numeração das apólices 
de seguro garantia no Sistema de Registro de 
Operações; 

> Clausulados: ANEEL; ANP; PGFN e PGM-RJ 
– Atualizações;

> Consulta Pública Susep nº 21/2022 – Operações 
financeiras; 

> Consulta Pública Susep nº 22/2022 – Corretores;

> Calendário de reuniões 2023;

> Assuntos gerais. 

Seguro Rural 

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Data: 15/12
Teams

Assuntos tratados:

> Subvenção Federal:
 • Apólices canceladas;
 • PSR 2022;
 • PSR 2023.

> Subvenção Estadual:
 • Paraná;
 • São Paulo.

> Instituto Pensar Agro;

> Relatos dos Grupos de Trabalho:
 • Assuntos Regulatórios;
 • Banco de Dados;
 • Equipamentos e Penhor Rural;
 • Sinistros Rurais.

> Assuntos gerais:
 • Apresentação de prestador para DISERV/CNseg;
 • Resseguro;
 • Nova seguradora no mercado. 

Estratégica de Seguros Corporativos

Presidente: Felipe Smith (Tokio Marine)
Data: 20/12
Teams

Assuntos tratados:

> Consulta Pública nº 19/2022 – Transportes – 
Reunião com a SUSEP; 

> Conselho Diretor da Susep– Normas que deverão 
ser expedidas;

> Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador 
(PDMs) da CNseg;

> EXPO ABGR - 16 e 17/11;

> Campanha sobre Seguros – CNseg/Associadas 
Federações;

> Calendário 2023; 

> Assuntos diversos. 

Automóvel 

Presidente: Marcelo Sebastião (Porto Seguro)
Data: 21/12
Teams

Assuntos tratados:

> Tabela FIPE;

> Recuperação de veículos;

> Pátio Legal RJ;

> Operação Empresa APL;

> Assuntos de Sinistros;

> GT Misto FenSeg e Fenacor;

> Assuntos gerais.
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Diretoria FenaPrevi
A Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida se reuniu em 08 de dezembro, de forma 
presencial, sob a coordenação do Vice-Presidente Francisco Alves de Souza, para, entre outros assuntos, 
aprovar a previsão orçamentária para 2023 e tratar de assuntos relacionados ao SIDE e ao 25º Encontro 
Nacional FenaPrevi. 

Produtos de Risco | Produtos por 
Sobrevivência | Atuarial |Assuntos 
Contábeis e Fiscais 

Presidentes:  Ana Flávia Ferraz (Bradesco) 
  Sandro Costa (Brasilprev)

   Celina Silva (Brasilprev) 
  Flávia Vieira (SulAmérica)

Data: 12/12
Meio Remoto

Assunto tratado:

> Consulta Pública nº 20/2022 – Registro das 
operações de assistência financeira das entidades 
abertas de previdência complementar e sociedades 
seguradoras em sistemas de registro homologados 
e administrados por entidades registradoras 
credenciadas pela Susep.

Assuntos Jurídicos 

Presidente: Greicilane Ruas (Icatu)
Data: 13/12
Meio Remoto

Assuntos tratados: 

> Atualização legislativa;

> Atualização do judiciário;

> IN Pres INSS 138/2022; 

> Balanço das atividades da comissão em 2022.

Comissões

Investimentos 
(conjunta com a Comissão de 
Investimentos da CNseg)

Presidente: Vinicius Cruz (Bradesco) 
Data: 14/12
Meio Remoto

Assuntos tratados: 

> Balanço dos trabalhos realizados no âmbito do 
grupo Iniciativa do Mercado de Capitais - IMK;

> Letra de Risco de Seguro – LRS; 

> Temas para serem tratados ao longo de 2023. 

Produtos de Risco

Presidente: Ana Flávia Ferraz (Bradesco) 
Data: 15/12
Meio Remoto

Assuntos tratados: 

> Normas dos seguros de pessoas publicadas 
recentemente; 

> Balanço das atividades da comissão em 2022.

Assembleia Geral Ordinária (AGO)

Em 22 de dezembro a FenaPrevi realizou AGO para aprovar a previsão orçamentária de 2023 e para aprovar e empossar 
os Diretores Estatutários Carlos Eduardo Naegeli Gondim (Porto Seguro) e Jorge de Souza Andrade (Capemisa).
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Assuntos Jurídicos |  
Produtos de Risco |  
Produtos por Sobrevivência 
(conjunta com as comissões  
da CNseg)

Presidentes:  Greicilane Ruas (Icatu) 
  Ana Flávia Ferraz (Bradesco) 
  Sandro Costa (Brasilprev) 

Data: 16/12
Meio Remoto

Assunto tratado: 

> Consulta Pública nº 22/2022 - Corretores 
de seguros, de capitalização e de 
previdência complementar aberta, entidades 
autorreguladoras do mercado de corretagem 
e instituições de ensino autorizadas a ministrar 
curso e a realizar exame de corretores  
de seguros.

Comunicação, Marketing  
e Eventos

Presidente: Kelly Conde (Mapfre) 
Data: 21/12
Meio Remoto

Assuntos tratados: 

> Projeto Segurocast da CNseg – temas a serem 
abordados em 2023; 

> Agências de design; 

> 25º Encontro Nacional da FenaPrevi.

Investimentos  
(conjunta com a Comissão de 
Investimentos da CNseg)

Presidente: Vinicius Cruz (Bradesco) 
Datas: 22, 26 e 27/12
Meio Remoto

Assunto tratado: 

> Consulta Pública nº 21/2022 - altera a Resolução 
CNSP nº 432/2021, no sentido de passar a permitir 
determinadas operações financeiras, atualmente 
vedadas, com partes relacionadas integrantes ou não 
do mercado supervisionado pela Susep.

Assuntos Jurídicos |  
Assuntos Contábeis e Fiscais 

Presidentes:  Greicilane Ruas (Icatu) 
  Flávia Vieira (SulAmérica)

Datas: 27 e 28/12
Meio Remoto

Assunto tratado: 
> Consulta Pública nº 23/22 - estabelece procedimentos 

relacionados com a instrução de processos de 
autorização da Susep para funcionamento, início 
das operações no país, exercício de cargos em 
órgãos estatutários ou contratuais, integralização 
de capital, conversão da autorização temporária das 
sociedades participantes do Sandbox Regulatório e 
sobre condições de estrutura de controle societário 
das supervisionadas, corretoras de resseguro, 
resseguradores estrangeiros e escritórios de 
representação dos resseguradores admitidos.
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Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por Manoel Peres, em 14 
de dezembro, presencial em São Paulo, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Temas jurídicos;

Temas institucionais;

Relações governamentais;

Comunicação;

Agenda regulatória da ANS;

Capital regulatório;

Sistema DEPISS;

Proteção e combate à fraudes.

Comissões

GT COPISS

Coordenador: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Data: 02/12
Teams 

Assuntos tratados: 

> COPISS Coordenador, em 25/11/22:
 • Implantação da versão 4.0;
 • Envio de versões pelas operadoras;
 • Envio de dados para Agência (v1.04)  

   – Proposta ANS;
 • CATEC;

> Temas para 2023;

> Informes:
 • GT Diárias e Taxas;
 • Biometria facial;
 • Trabalho da TUSS no âmbito do Projeto PROADI;

> Calendário para 2023.

Assuntos Assistenciais

Presidente: Roberto Viana (Porto Seguro)
Teams
Data: 06/12

Assuntos tratados: 

> Lei nº 14.454/2022: ações judiciais e 
monitoramento;

> Calendário de Reuniões – 2023;

> Consulta Pública nº 105;

> Projeto de Lei nº 1.998/2020.
 

Prevenção e Combate à Fraude

Presidente: Natália Schaffer (SulAmérica)
Teams
Data: 07/12

Assunto tratado: 
> Atualização dos casos suspeitos de fraude e da 

notícia-crime (caso Fantástico);
> Debates FenaSaúde – Fraudes;
> Ações de Comunicação;
> Atualização das reuniões ANS e IESS;
> Participação na 111ª CAMSS (tema: Fraudes na 

Saúde Suplementar).

Avaliação de Tecnologias em Saúde

Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Teams
Data: 13/12

Assuntos tratados: 
> Apresentação do relatório de MHT de Terapias 

Avançadas – Cerner Enviza;
> Tecnologias da CONITEC: atualização;
> Contribuições à Consulta Pública nº 106;
> Incorporação do ZOLGENSMA no SUS;
> Estudo de análise de impacto orçamentário;

Relacionamento com Clientes

Presidência em vacância 
Teams
Data: 14/12
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Assuntos tratados: 

> Calendário das Comissões;  

> Presidência da CRC;  

> CP 105;

> Documento DIFIS.

Comunicação

Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Teams
Data: 15/12

Assuntos tratados: 

> Repercussão do 11º Debates FenaSaúde sobre 
combate à fraude;

> Apresentação das peças da campanha de combate 
à fraude; 

> Apresentação de sugestões de temas para levantar 
dados estatísticos; 

> Ajuste calendário 2023 de reuniões da CCOM;

> Apresentação dos resultados da assessoria de 
imprensa (AT+MassMedia);

> Apresentação dos resultados de desempenho em 
redes sociais (Lacomunica).

Contábil

Presidente: Alberto Barcellos (Bradesco Saúde)
Teams
Data: 20/12

Assuntos tratados: 

> Calendário de Reuniões – 2023;

> Minuta RN ANS 569/22 – Cálculo Capital baseado 
em Riscos.

Relacionamento com Prestadores

Presidente: Tereza Villas Boas (SulAmérica)
Teams
Data: 20/12

Assuntos tratados: 

> Sistema de Qualificação de Prestadores;

> Incorporação do Zolgensma no SUS;

> Critérios de alteração da rede assistencial 
hospitalar;

> Calendário 2023;

> Resolução CREMERJ nº 338;

> Projeto de Lei 1998/2020;

> Comunicado 98, publicado em 16/12/22;

> RN nº 555/2022 e alterações na RN nº 259;

> Modelos de Remuneração.

Técnica de Saúde

Presidente: Luiz Celso Dias Lopes (Notredame/
Intermédica)

Teams
Data: 20/12

Assuntos tratados:

> Calendário 2023;

> CP 105;

> RN 162;

> Ressarcimento ao SUS.

GT DPI ISS

Coordenador: Sandro Leal
Data: 23/12
Teams 

Assunto tratado: 

> Atualização sobre as resoluções CGOA.
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Comissões

Produtos, Atuarial e de Tecnologia/ Administração e Finanças/  
Jurídica e Controles Internos / Comunicação (reunião conjunta)  

Presidentes: Natanael Castro (Icatu Capitalização) 
 Jairton Guimarães (Brasilcap) 
 Simone Moregola (Liderança Capitalização) 
 Roberta Monteiro (Brasilcap)     

Teams/presencial  
Data: 05/12

Assuntos tratados:

> Balanço das Comissões em 2022 e abordagem de algumas das estratégias previstas para o próximo ano. 
Mesmo de forma híbrida ( já que alguns integrantes não puderem estar presentes por conta da agenda de 
trabalho) comemoramos um ano extremamente positivo para a Federação.

Deliberações:

Conhecimento:

Diretoria FenaCap
A reunião presencial da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Denis Morais, 
ocorreu em 14 de dezembro, presencialmente e virtualmente. foram abordadas as conquistas obtidas em 
2022, além do agradecimento às Comissões Técnicas pelo amplo e árduo trabalho nas mais variadas fren-
tes. Foram tratados, ainda, os seguintes assuntos:

Revisão do Planejamento Estratégico: Gilberto 
Figueira da Alumni Coppead apresentou os 
principais pontos do planejamento estratégico 
FenaCap para o ciclo de 2023-2025; 

Aprovação de Cleyton Guimarães da Cruz e de 
Jairton Cardoso Guimarães (Brasilcap Capitalização), 
como representantes da FenaCap na Comissão de 
Administração e Finanças da CNseg.

Comissões Técnicas: Os presidentes das 
Comissões Técnicas realizaram um balanço dos 
temas tratados em 2022 e abordaram algumas das 
estratégias previstas para o próximo ano;

Relato OPIN: Raquel Bonel atualizou os assuntos 
tratados no âmbito Open Insurance; 

Demonstração do Resultado: Apresentadas 
receita e despesas da Federação de 
novembro/2022;

Dados Estatísticos: Apresentados os dados 
estatísticos do mercado de outubro/2022; 

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

Registramos ainda a participação do presidente, Denis Morais, na coletiva de imprensa convocada pela CNseg em 
8 de dezembro. Foram apresentados números que mostram a robustez e importância da Capitalização para o país. 
O faturamento de 23,4 bilhões, em 2022, representa um crescimento de 16,8% em relação ao ano passado. Outro 
número que surpreende é a Reserva Técnica que cresceu 10% atingindo 36,2 bilhões.
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“Os processos de governança nas organizações do 
setor segurador, mais do que atender à demanda 
regulatória, têm o papel de tornar as empresas ainda 
mais eficientes”, afirmou o presidente da CNseg, 
Dyogo Oliveira, na abertura do 13º Seminário de 
Controles Internos e Compliance da CNseg, ocorrido 
em 30 de novembro, de forma presencial, na sede da 
Confederação Nacional das Seguradoras, no Rio de 
Janeiro, e também transmitido pela internet. 

O presidente da CNseg elogiou o trabalho das 
Comissões Técnicas da CNseg e, particularmente, da 
Comissão de Governança e Compliance da CNseg, res-
ponsável pela realização do Seminário e pelo trabalho 
“herculínedo” de acompanhar toda a atividade regula-
tória relacionada. “Nos últimos três anos, foram edita-
dos 158 atos normativos, entre circulares e resoluções, 
considerando as publicações feitas pela Susep e pelo 
CNSP, além de 87 consultas públicas”, informou. 

Agradecendo a presença do superintendente da Susep, 
Alexandre Camillo, Dyogo Oliveira disse que “o diá-
logo entre a indústria de seguros e os agentes regu-
ladores é cada vez mais relevante para a construção 
de um ambiente de negócios competitivo, que amplie 

o acesso aos produtos e serviços do setor de segu-
ros”. Diálogo, este, também elogiado pelo presidente 
da Comissão de Governança e Compliance, Eugenio 
Duque Estrada.

Notícias

13º Seminário de Controles Internos e 
Compliance debate os desafios, riscos e 
oportunidade para o setor segurador

Para saber mais sobre o evento, 
clique nos links abaixo

Debates da parte da manhã

Debates da parte da tarde

Para melhorar o diálogo entre o Poder Judiciário e 
o setor segurador, a Revista Justiça & Cidadania e a 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados (Enfam), com apoio do STJ e da 
Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), 
promoveram o 5º Seminário Jurídico de Seguros, em 
Brasília, no auditório externo do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), em 1º de dezembro.

Para o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, o 

entendimento da Justiça com relação a indústria de 
seguro tem evoluído nos últimos anos. “Há muito a 
melhorar nos tribunais inferiores, principalmente em 
matérias que são socialmente sensíveis.  É necessário 
compreender que a indústria de seguros é baseada no 
mutualismo e que há uma metodologia de cálculo atu-
arial, precificação de riscos e consideração dos agra-
vantes. Todas essas questões que formam a base da 
indústria de seguros precisam estar mais presentes 
nas discussões e nos tribunais”, avalia.

Oliveira lembrou que a indústria seguradora tem uma 
característica social forte e positiva, com o poder de 

Complexidade dos contratos de seguros 
pode impactar decisões judiciais

https://cnseg.org.br/noticias/13-seminario-de-controles-internos-e-compliance-debate-os-desafios-riscos-e-oportunidade-para-o-setor-segurador.html
https://cnseg.org.br/noticias/seminario-da-cnseg-debate-os-desafios-relacionados-a-sustentabilidade-e-ao-combate-a-lavagem-de-dinheiro.html
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Conexão Futuro Seguro: 2023 será desafiador, 
mas perspectivas de longo prazo para o 
setor segurador são positivas

A última fase da 3ª edição do “Conexão Futuro Seguro” 
ocorreu em 1º de dezembro, no Hotel Copacabana 
Hilton, com transmissão simultânea pela internet. O 
evento de inovação e capacitação dos corretores de 
seguros foi organizado pela Federação Nacional dos 
Corretores de Seguros (Fenacor), em parceria com os 
Sindicatos de Corretores de Seguros (Sincor). Contou, 
nesta última fase da 3ª edição, com apresentação 
do jornalista político Gerson Camarotti sobre a atual 
conjuntura político-econômica brasileira, seguida de 
debate sobre o mesmo tema.   

No debate, moderado pelo presidente da Fenacor, 
Armando Vergílio, o deputado Federal Lucas Vergílio, 
que também é presidente da Escola de Negócios e 

Seguros, foi questionado sobre como acha que o novo 
governo se relacionará com o setor segurador. Ele res-
pondeu que suas expectativas são muito positivas, 
pois foi no primeiro governo Lula que um profissional 
do setor assumiu pela primeira vez a superintendência 
da Susep.

Para saber mais sobre o evento, 
clique nos links abaixo

Complexidade dos contratos 
de seguros pode impactar 
decisões judiciais

Setor segurador e Poder 
Judiciário debatem pautas 
sobre Direito do Seguro

estabilizar a qualidade de vida de uma pessoa, famí-
lias ou empresas em momentos de adversidade. 
“Represento um setor privado e posso afirmar que o 
que mais dói não é uma decisão contrária, mas sim, a 
sensação de ter não termos traduzido corretamente a 
complexidade do contrato ao ouvido do julgador”.

Na percepção do presidente da CNseg, o comparti-
lhamento do custo dos riscos pode afastar as pessoas 
dos benefícios oferecidos pelos seguros. “Atualmente, 
a indústria representa 6% do PIB brasileiro. Em alguns 
países, chega a 10%. Os números mostram que o mer-
cado brasileiro tem potencial de avanço: apenas 13% 
da população economicamente ativa tem previdência 
privada, o seguro residencial alcança 14% das resi-
dências e somente 30% da frota nacional é segurada. 
Nosso desafio é fazer com o que esse produto chegue 
a mais pessoas, superando barreiras de desigualdade 
e acesso”.

Oliveira destaca ainda que o papel das seguradoras é 
o de gestora de recursos dos segurados. “A inclusão 
de mais algum acontecimento no rol das indenizações 
influencia o custo que vai ser compartilhado pelos 
demais segurados.  A Justiça às vezes não entende 
isso. É como se o dinheiro viesse de uma fonte inesgo-
tável, esquecendo que quem paga são as pessoas no 
momento da contratação do seguro”.

Dyogo participou da abertura do evento ao lado dos 
Ministros do STJ João Otávio de Noronha e Mauro 
Campbell e do presidente do Instituto Justiça & 
Cidadania, Tiago Salles.

https://cnseg.org.br/noticias/complexidade-dos-contratos-de-seguros-pode-impactar-decisoes-judiciais.html
https://cnseg.org.br/noticias/setor-segurador-e-poder-judiciario-debatem-pautas-sobre-direito-do-seguro.html
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Uma cerimônia ocorrida no Museu do Amanhã, no Rio 
de janeiro, em 7 de dezembro, contemplou os ven-
cedores da 11ª edição do Prêmio Antonio Carlos de 
Almeida Braga de Inovação em Seguros, promovido 
pela CNseg.

Ao todo, foram 84 projetos inscritos e 77 habilita-
dos para concorrer nas categorias “Comunicação”; 
“Processos e Tecnologia”; e “Produtos e Serviços”, com 
premiações que chegaram ao valor total de R$ 165 mil.

“Com esse reconhecimento, renovamos nosso com-
promisso de valorizar soluções que contribuem para 

Conheça os vencedores do Prêmio de Inovação em Seguros de 2022

a promoção do setor de seguros, na perspectiva da 
transformação digital, da agenda ambiental, das boas 
práticas de governança e, principalmente, da comuni-
cação, mostrando o seguro como ferramenta de pro-
teção e apoio social”, afirmou o presidente da CNseg, 
Dyogo Oliveira, na ocasião.

Desde o seu lançamento, o Prêmio já contou com 946 
projetos que contribuíram para estimular o trabalho 
em equipe, promover a melhoria do atendimento ao 
cliente, gerar maior eficiência aos negócios de segu-
radoras, corretoras, prestadores de serviços e toda a 
cadeia produtiva do setor.

Clique aqui e 
conheça os cases 

vencedores.

O então superintendente da Susep, Alexandre Camillo, 
afirmou, em sua participação, que existem políticas de 
governo, que variam de acordo com a gestão, e polí-
ticas de estado, que são mais perenes, ao explicar por 
que não acredita que o próximo governo fará uma 
mudança de 180 graus no setor. E como exemplo de 
política de estado, citou o IMS, que é a sigla para o 
grupo de trabalho criado pelo Ministério da Economia 
para discutir medidas de incentivo ao mercado de 
seguros no país. “Passado esse momento de rearranjo, 
espero que, no futuro, quem estiver na minha posição, 
possa olhar para a frente”, concluiu. 

O diretor Técnico e de Estudos da CNseg, Alexandre 
Leal, participando do painel em substituição ao 

presidente Dyogo Oliveira, afirmou que, neste ano, as 
pontes foram reconstruídas com a Susep, estabele-
cendo-se diálogos importantíssimos em prol do forta-
lecimento do setor. Leal também elogiou o movimento 
da Superintendência de Seguros Privados em priori-
zar as normas baseadas em princípios, permitindo 
que as seguradoras sejam mais criativas na criação de 
novos produtos. “Um dos grandes desafios do setor é 
ser visto pela sociedade na dimensão da importância 
de quem devolve uma quantidade enorme de recur-
sos para a sociedade”, disse ele, lembrando que, até 
outubro, a arrecadação do setor cresceu 18%. Sobre 
o ano de 2023, Alexandre Leal disse que ainda será de 
muitas incertezas, mas confia que o setor continuará 
crescendo acima do PIB.

https://cnseg.org.br/noticias/vencedores-do-premio-de-inovacao-da-cnseg-sao-anunciado-em-cerimonia-no-museu-do-amanha.html
https://cnseg.org.br/noticias/vencedores-do-premio-de-inovacao-da-cnseg-sao-anunciado-em-cerimonia-no-museu-do-amanha.html
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CNseg reúne mais de 200 líderes em 
confraternização no Copacabana Palace

Mais de 200 lideranças do mercado segurador presti-
giaram o tradicional almoço de fim de ano da CNseg, 
promovido no Copacabana Palace, em 8 de dezem-
bro.  Na oportunidade, o presidente da CNseg, Dyogo 
Oliveira, destacou as principais ações institucionais de 
sua gestão para incorporar o seguro ao dia a dia das 
pessoas, promover o setor e democratizar seu acesso. 

Nesse sentido, ele relatou o reposicionamento estra-
tégico da CNseg, no âmbito institucional e de comu-
nicação, para difundir o seguro. “Onde houver espaço 
para promover o seguro, estaremos presentes”, assi-
nalou ele. “De maio a novembro de 2022, tivemos, 
na imprensa, a publicação de 3,1 mil matérias sobre 
seguro, envolvendo pautas estratégicas sobre pro-
dutos, aspectos regulatórios, grandes números, pro-
jeções de crescimento, casos de sucesso e demandas 
do consumidor, entre outros temas”, exemplificou ele, 
acrescentando que o número de aparições cresceu 
quase 20% em relação ao mesmo período de 2021. 

Sobre a campanha institucional “Seguros pra tudo e 
pra todos”, lançada este ano pela CNseg e Federações, 
ele assinalou que cerca de 188 milhões de brasileiros 
foram alcançados pela mensagem inclusiva em relação 
ao seguro. Seguro, cujo setor, lembrou, devolve à socie-
dade, anualmente, quase 500 bilhões em indenizações, 
benefícios e resgates, gera cerca de 250 empregos, reco-
lhe mais de 60 bilhões em tributos e, como investidor 
institucional, financia 23,4% da dívida pública nacional, 
com ativos financeiros na ordem de R$1,7 trilhão. 

Ele ainda falou sobre as 31 propostas para o desenvol-
vimento brasileiro e do setor segurador entregues aos 
candidatos à Presidência da República durante a cam-
panha; avaliou a importância da criação do grupo de 
trabalho, no âmbito do Ministério da Economia, deno-
minado “Iniciativa de Mercado de Seguros”, para dis-
cutir com representantes do setor medidas de incen-
tivo ao setor de seguros; e a respeito do open insu-
rance, uma iniciativa que vai possibilitar que clientes 
autorizem o compartilhamento de seus dados entre 
sociedades seguradoras, trazendo novos avanços para 
o mercado de seguros. 

A Conferência Fides 2023, que será realizada pela 
CNseg em setembro de 2023, na cidade do Rio de 
Janeiro, foi outro tópico de destaque avaliado por 
Dyogo Oliveira. A seu lado, o presidente da Federação 
Interamericana de Seguros (FIDES), Rodrigo Bedoya, 
convidado internacional do almoço, deu mais detalhes 
sobre a FIDES Rio 2023 e destacou o caráter “muito 
especial” da próxima edição, já que se realiza no maior 
mercado segurador  da região da América Latina. 

Em seu pronunciamento, o presidente do Conselho 
Diretor da CNseg, Roberto Santos, destacou o desa-
fio de levar o seguro a novas camadas da popula-
ção e avaliou positivamente o processo de transição 
digital do setor, sobretudo por ampliar a transparên-
cia para que os consumidores possam ser mais bem 
informados. “Estamos dando um passo sem volta no 
processo de empoderamento do consumidor e nosso 
maior desafio é penetrar em camadas da população 
que ainda não possuem os nossos produtos”, decla-
rou, comemorando a perspectiva de o setor registrar 
um crescimento na casa dos dois dígitos no ano, “algo 
incomum em outras indústrias”. 
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CNseg participa do evento “BNDES Day”

Também presente à confraternização, o superinten-
dente da Susep, Alexandre Camillo, afirmou que o 
diálogo e apoio dos servidores resultaram em várias 
entregas para o setor.  Entre outras, as alterações no 
Sistema de Registro de Operações (SRO); o projeto 
de modernização do envio de dados à Susep pelo 
mercado supervisionado; a publicação da Circular 
666, “que coloca a Susep na vanguarda do tema 
da sustentabilidade”; e o lançamento do “Painel de 
Inteligência do Mercado de Seguros”, a interface grá-
fica, em estilo dashboard, que fornece visualizações 

rápidas e intuitivas de dados estatísticos do mercado 
segurador. 

No caso da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), seu diretor Maurício Nunes afirmou que setor 
de Saúde Suplementar enfrenta um momento de tran-
sição que se aproxima do ponto de disrupção, exi-
gindo uma reflexão sobre novas formas de atuação. “A 
pandemia acelerou o processo de mudanças estrutu-
rais, fortalecendo a telemedicina, entre outros avanços 
tecnológicos”, assinalou ele.

Após o almoço das lideran-
ças, os presidentes da CNseg 
e das Federações associadas 
participaram de coletiva de 
imprensa para apresentar os 
resultados do setor em 2022 
e as projeções para 2023.

A Confederação Nacional das Seguradoras partici-
pou do “BNDES Day”, evento organizado pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), para comemorar seus 70 anos de existência. 
Promovido entre 7 e 8 dezembro, na sede do banco, 
no Rio de Janeiro, o evento reuniu representantes 
de diversos econômicos, autoridades, sindicatos e 
associações que acompanharam as discussões sobre 
temas que envolvem o desenvolvimento sustentável 
do país.

Pautas como ampliação da concessão de crédito para 
microempresários, aumento de investimento em infra-
estrutura e modernização do estado brasileiro foram 
assuntos tratados nos painéis. Destaque especial para 
o avanço do saneamento básico no País. O presidente 
do BNDES, Gustavo Montezano, contou que o banco 
possui mais de R$ 100 bilhões de financiamento na 
área, considerando os valores confirmados e os que 
estão em análise. Ainda segundo o presidente, quase 
meio trilhão de reais são destinados ao programa de 
estruturação de privatizações e concessões para entes 
públicos. O programa inclui obras de infraestrutura e 
saneamento, além dos benefícios diretos a quem atu-
almente carece de saneamento básico. 

Nesse contexto, o seguro é peça-chave para viabili-
zar obras e investimentos necessários em infraestru-
tura no país. Segundo a CNseg, o seguro de Riscos 
de Engenharia e o seguro Garantia são instrumentos 
indispensáveis para assegurar o cumprimento de obri-
gações contratuais e proporcionar segurança às obras. 
O tema que é de grande interesse do setor está sendo 
acompanhado de perto pela CNseg.

A Confederação defendeu a aprovação do marco legal 
do saneamento como instrumento de resgate da dívida 
social que exclui milhões de brasileiros do acesso aos 
serviços de coleta, distribuição e tratamento de água, 
esgoto e lixo.

Para o setor segurador, melhores indicadores de sane-
amento podem acarretar a redução dos custos dos 
seguros de saúde e da pressão sobre o atendimento 
em decorrência da diminuição das doenças, além da 
diminuição da frequência e do impacto de inundações 
que oneram o custo dos seguros patrimoniais.
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Tatiana Cerezer, superintendente de Marketing da 
Mapfre Previdência, foi conduzida à presidência da 
Comissão de Comunicação e Marketing (CCM), após 
ter seu nome aprovado pelo Conselho Diretor da 
Confederação Nacional das Seguradoras. Ela sucede 
o executivo Alexandre Nogueira, a quem o Conselho 
Diretor da CNseg agradeceu a dedicação e empenho 
durante os cinco anos de Comissão.

A CCM, coordenada pela 
Superintendência Executiva 
de Comunicação e Imprensa, 
tem como objetivo atuar no 
desenvolvimento de ações 
institucionais da CNseg, 
visando a divulgação e a pre-
servação da imagem do seguro e do Setor. A Comissão 
também foi a responsável por coordenar os trabalhos 
para o lançamento e monitoramento da campanha 
“Seguro pra tudo e pra todos”, atualmente no ar.

Tatiana Cerezer assume presidência da 
Comissão de Comunicação e Marketing 
da CNseg

Em entrevista publicada na revista IstoÉ, em 16 de 
dezembro, o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, 
trata das perspectivas econômicas do País e dos desa-
fios do mercado segurador. Ele lembrou que o setor 
segurador brasileiro tem uma participação de 6,4% do 
PIB, enquanto em países de economia madura essa 
participação pode chegar a 15%. 

Logo, há um enorme mercado potencial no Brasil. De 
acordo com Dyogo, o principal desafio é fazer chegar à 
população a informação de que o seguro, além de ser 
importante para o desenvolvimento do País, é bastante 
acessível. “Existem produtos muito baratos, por R$ 5, R$ 
10 ao mês. O seguro de uma residência de R$ 1 milhão, 
por exemplo, sai por R$ 500 por ano”, explicou. 

O presidente da CNseg também ressaltou a necessi-
dade de as empresas continuarem a desenvolver pro-
dutos mais adequados ao dia a dia das pessoas, algo 

Presidente da CNseg destaca os desafios 
para o avanço do seguro no Brasil em 
entrevista para a revista IstoÉ

que se tornou mais viável nos últimos anos em razão da 
crescente flexibilização da regulação. Atualmente, disse 
ele, “o cliente pode comprar um seguro de vida e, junto, 
vem uma assistência para animal de estimação. Ou um 
seguro de veículo que protege também a bicicleta”.

Sobre as perspectivas para a economia brasileira em 
2023, Dyogo Oliveira, ministro do Planejamento no 
governo de Michel Temer, disse estar bastante oti-
mista, torcendo também para a estabilização política 
do País e a continuidade da política monetária autô-
noma focada no respeito às metas de inflação.

Clique aqui 
para ler a 
entrevista 
na íntegra

https://www.istoedinheiro.com.br/o-seguro-se-tornou-um-item-essencial-de-consumo-no-pais/
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Tecnologias asseguram protagonismo 
do Brasil no agronegócio

Os desafios do agro brasileiro para crescer com sus-
tentabilidade são examinados na matéria de capa da 
nova Revista de Seguros da CNseg.

Com o recorde de produção de cereais, leguminosas 
oleaginosas que o Brasil alcançará em 2023, de acordo 
com avaliação do IBGE, o País deverá ter um papel 
cada vez mais importante na alimentação da popu-
lação mundial, segundo a ONU. O desafio, porém, é 
fazer a produção continuar crescendo sem aumentar 
o desmatamento e dentro dos parâmetros de susten-
tabilidade, em alinhamento às metas do Acordo de 
Paris. Segundo especialistas ouvidos na reportagem, 
o segredo está no uso intensivo de tecnologias digi-
tais e insumos biológicos.  

A nova edição prevê um crescimento contínuo do mer-
cado segurador nos próximos anos- em 2022 projeta-
-se expansão na casa dos dois dígitos, retomando 
um comportamento que historicamente o faz crescer 
sempre acima do PIB. 

Crimes contra o patrimônio, que pressionam o equi-
líbrio de algumas das carteiras de seguros; maté-
rias sobre investimentos públicos e privados em 

infraestrutura; o lançamento do Real Digital, a primeira 
moeda digital brasileira; e uma entrevista com a dire-
tora de Relações Internacionais e Comércio Exterior 
da Fiesp sobre a China, Tatiana Prazeres, são outros 
destaques da Revista de Seguros. Acresce-se aí  a 38ª 
Conferência Hemisférica da Federação Interamericana 
de Seguros (FIDES), que a CNseg foi incumbida de 
organizar em 2023, no Rio de Janeiro. Trata-se da prin-
cipal plataforma ibero-americana de negócios e de 
relacionamento do setor. “Vamos reunir um público 
altamente qualificado para debater temas como ino-
vação, riscos climáticos, aceleração digital e longevi-
dade para fortalecer o seguro na região”, antecipa o 
presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, na reportagem 
da Revista de Seguros.

Superintendente da CNseg descreve, em 
vídeo, benefícios do Open Insurance

A superintendente de Acompanhamento Técnico da 
CNseg, Karini Madeira, examina as perspectivas posi-
tivas do Open Insurance, em vídeo disponível no por-
tal da Confederação Nacional das Seguradoras. Essa 
iniciativa regulatória planeja melhorar a jornada dos 
clientes, auxiliando-o na escolha dos produtos e na 
tomada de decisão de compra. A especialista descreve 
o funcionamento do novo canal de atendimento para 
o consumidor e afirma que haverá uma oferta de pro-
dutos mais em linha às necessidades e à capacidade 
financeira do cliente.

https://cnseg.org.br/publicacoes/revista-de-seguros-n923.html
https://cnseg.org.br/multimidia/open-insurance-promete-melhorar-a-experiencia-dos-clientes-na-aquisicao-de-produtos-de-seguro.html

