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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 19 de março, por audioconferência, tratou dos seguintes assuntos,
entre outros:

Notícias do Presidente
Novos representantes da Mapfre e da AXA:
dadas boas-vindas aos novos representantes indicados pela Mapfre Previdência S/A, Luis Gutiérrez Mateo,
que ingressou para substituir Miguel Gómez Bermúdez,
e pela AXA Seguros S/A, Erika Médici, no lugar de
Delphine Maisonneuve. Ambos os executivos se manifestaram estar à disposição para contribuir com os trabalhos da CNseg.
Susep: relatada reunião agendada pela Superin
tendente da autarquia e realizada em 02 de março,
que contou com a participação do Presidente e dos
Vice-Presidentes da Confederação.
Sindicatos Regionais das Seguradoras: relatada
reunião realizada em 03 de março com todos os novos
Presidentes dos oito Sindicatos Regionais das
Seguradoras, quando foi iniciada a segunda fase do
projeto “Sinergias entre Confederação e Sindicatos de
Seguradoras”. O objetivo do projeto é alinhar as atividades das entidades para obter sinergia que resultem em
coordenação compartilhada da estratégia representativa em nível nacional, padronização de procedimentos
operacionais, redução de custos através da escala de
contratações e incremento da interlocução sistemática
entre os entes representativos do setor segurador.
Relatório de Atividades CNseg 2019: distribuída a
versão eletrônica do Relatório de Atividades CNseg 2019.
O documento contempla as principais ações, estratégias
e atividades desempenhadas no decorrer de 2019, distribuídas nos seguintes capítulos: Governança Corporativa,
Comissões Temáticas, Representação Institucional,
Planejamento Estratégico 2019/2022, Consultoria
Jurídica, Diretoria de Administração, Finanças e Controle,
Diretoria de Relações de Consumo e Comunicação,
Diretoria de Relações Institucionais, Diretoria Técnica
e de Estudos e Superintendência Geral de Negócios.

Providências Coronavírius na CNseg: comunicada a adoção das seguintes medidas: i) cancelamento
de todos os eventos programados pela CNseg; ii) suspensão da participação de funcionários em eventos e
treinamentos realizados por quaisquer outras entidades e empresas, dentro e fora do País; iii) suspensão de
viagens nacionais e internacionais que prevejam participação de funcionários em reuniões e grupos de trabalho, que, quando necessários, deverão ser realizados por videoconferência; e iv) implantação do programa de “home office”. Toda a equipe da Confederação
permanecerá atendendo ao mercado por telefone,
áudio ou videoconferência.

Notícias do Presidente
Novos Normativos CNSP: o Diretor-Executivo
Alexandre Leal destacou os principais aspectos das
normas recentemente publicadas sobre:
• Contratação de Seguro em Moeda Estrangeira
(Resolução CNSP nº 379/20 e Consulta Pública nº
04/20 - em andamento);
• Contratação Direta de Resseguro pelas Entidades
de Previdência e Operadoras de Planos de Saúde
(Resolução CNSP nº 380/20);
• SandBox Regulatório (Resolução CNSP nº 381/20),
Práticas de Conduta (Resolução CNSP nº 382/20);
• Plano de Regulação Susep (Deliberação nº 234/20).

Agenda IMK 2020: o Diretor-Executivo Alexandre
Leal atualizou o encaminhamento do assunto Juros
Moratórios de 1% em Demandas Judiciais por ocasião
da reunião da Iniciativa de Mercado de Capitais (IMK),
ocorrida em 06 de março.
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Representação Institucional
O Presidente da Federação Nacional de Capitalização Marcelo Gonçalves Farinha
apresentou o desempenho setorial da capitalização.
O Presidente da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida Jorge Nasser compartilhou, dentre outros assuntos, as estatísticas dos Planos de Acumulação e Planos
de Risco (janeiro de 2020) e os bons resultados do 24º Encontro Nacional FenaPrevi.
O Presidente da Federação Nacional de Seguros Gerais Antonio Trindade comentou
os temas regulatórios, os projetos e o desempenho setorial.
O Presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar João Alceu Amoroso Lima
noticiou, dentre outros, os assuntos regulatórios de interesse da Federação, as ações
da ANS e do Ministério da Saúde para combate ao Coronavírus e as estatísticas do
segmento de Saúde Suplementar (janeiro de 2020).

Representação
Notícias do Presidente
Institucional
Global Federation of Insurance Association:
referendada a indicação de Pedro Pinheiro (Superin
tendente de Relações de Consumo e Sustentabilidade
da CNseg) para compor os Grupos de Trabalhos
Climate Adaptation e Financial Inclusion da Global
Federation of Insurance Association.

Escola de Negócios e Seguros: aprovada a indicação de Paulo Annes (Diretor-Executivo de Administração
Finanças e Controle da CNseg) para integrar o Comitê
de Assessoramento Patrimonial e de Gestão Investi
mentos da Escola de Negócios e Seguros.
Superior Tribunal de Justiça: distribuído material
com as principais decisões recentes do STJ de interesse do Mercado Segurador.

Comissões Temáticas
Governança e Compliance
Presidente: Simone Negrão (Mapfre Seguros Gerais)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 09/03
Assuntos tratados:
> Reporte do Workshop Susep sobre “Registro
das Operações” realizado em 05/02 (CP 16, 17 e
18/2019);
> PLP nº 281/19, que dispõe sobre os regimes de
resolução das instituições autorizadas a funcionar
pelo BACEN, Susep e CVM – relato representante
da Sejur;
> Consulta Pública Susep 01, 02 e 03/20, autorregulação de corretagem de seguros e certificação;

> GT PLDFT:
• Relato dos trabalhos realizados pelo GT em 2019,
assim como atualização regulatória de mercados
afins (BACEN e CVM), e próximos passos;
• Demanda Susep sobre Avaliação Setorial de
Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento
do Terrorismo;
• Esclarecimentos sobre a ferramenta “SIPLAV”.
> GT Auditoria Interna: próximos passos referentes
ao Parecer Técnico da Auditoria Interna relativos ao
Ciclo de Revisão a 3 Anos da Estrutura de Gestão
de Riscos (EGR);
> Eleição / Recondução dos coordenadores dos
Grupos de Trabalho permanentes da Comissão
(PLDFT, Auditoria Interna, Governança Corporativa
e Compliance).
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> Planejamento da Comissão para o ano de 2020;
> Outros assuntos.

Processos e Tecnologia da
Informação

Assuntos Jurídicos

Presidente: José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Audioconferência
Data: 12/03

Presidente: Washington L. B. da Silva
(Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 11/03
Assuntos tratados:
> Atualização “Juros nas condenações judiciais”;
> Resolução CNSP nº 380/20 - Altera a Resolução
CNSP nº 168/07 (contratação direta de resseguro
por entidade fechada de previdência complementar (EFPC) e a operadora de plano privado de
assistência à saúde);
> Resolução CNSP nº 379/20 - Altera a Resolução
CNSP nº 197/08 (estabelece disposições para a
contratação de seguro em moeda estrangeira
e para contratação do seguro no exterior, e dá
outras providências);
> Julgamentos relevantes: Recurso Especial nº
1.656.161-RS e Recurso Especial nº 1.663.130-RS,
que discutem os índices de reajuste aplicáveis aos
benefícios de previdência complementar operado
por entidades abertas;
> Jurisprudência comentada;
> Vedação de prestação de serviços jurídicos pela
seguradora – Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB/nº
05/2008;
> Atualização da Ação Civil Pública Movimento das
Donas de Casa;
> Atualização do GT Projeto de Lei Complementar
nº 281/19 - Dispõe sobre os regimes de resolução das instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, pela Superintendência
de Seguros Privados e pela Comissão de Valores
Mobiliários;
> Resolução CNSP nº 382/20 - Dispõe sobre princípios a serem observados nas práticas de conduta
adotadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar e intermediários, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e sobre o
uso do cliente oculto na atividade de supervisão
da Susep, na forma definida por esta Resolução, e
dá outras providências;
> Atualização Consulta Pública Senacon Dosimetria de penas de multa;
> Notícias - Colóquio Recife;
> Assuntos gerais.

Assuntos tratados:
> Publicação da Resolução CNSP nº 381, de
04/03/20, que estabelece as condições para
autorização e funcionamento, por tempo determinado, de sociedades seguradoras participantes
exclusivamente de ambiente regulatório experimental (Sandbox Regulatório) que desenvolvam
projeto inovador mediante o cumprimento de
critérios e limites previamente estabelecidos e dá
outras providências;
> Benchmark: processo de conciliação das notas
dos corretores que não são emitidas no mês do
pagamento – relato do histórico do assunto tratado no âmbito da Comissão de Assuntos Fiscais;
> Low code – benchmark sobre a utilização da
ferramenta de programação (casos de utilização,
empresa, eventual custo, racionalização/ganhos);
> CIAB: proposta de agenda para a Trilha de
Seguros 2020;
> Outros assuntos.

Atuarial
Presidente: Marcos Spiguel (Prudential do Brasil)
Audioconferência
Data: 17/03
Assuntos tratados:
> Nota Explicativa de Salvados: esclarecimento
dado pela Susep através do Ofício Eletrônico nº
397/2020/SUSEP/DIR2/CGSUP/COATE;
> Consulta Pública 04/20 - Minuta de Circular
Contratação de Seguro no Exterior: Informação
sobre a recente CP publicada pela Susep;
> Juros Moratórios: Pesquisa: Impacto da PSL
Judicial para o IMK;
> Recentes publicações da Susep:
• Resolução CNSP 379/20 – Contratação de
seguro em moeda estrangeira no País;
• Resolução CNSP 380/20 - Contratação direta de
resseguro por entidade fechada de previdência
complementar (EFPC) e a operadora de plano
privado de assistência à saúde;
• Resolução CNSP 381/20 - Sandbox Regulatório.
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Recursos Humanos
Presidente: Patrícia Coimbra (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 17/03
Assuntos tratados:
> Negociação Sindical 2020 - Feedback do Presidente
da Comissão de Negociação, Renato Luzzi.
> Coronavírus - Rodada de benchmark sobre as políticas de contingência adotadas pelas seguradoras.

Inteligência de Mercado
Presidente: Alex Conrado Korner
(Santander Capitalização S/A)
Audioconferência
Data: 18/03
Assuntos tratados:
> Apresentação Análise de Concentração do
Setor Segurador utilizando o Índice Herfindal Hirschman (HHI);
> Apresentação Conjuntura Econômica;
> Apresentação Projeção da Arrecadação CNseg;
> Outros assuntos da Comissão.

Resseguro
Presidente: Nilton Haiter (Tokio Marine)
Audioconferência
Data: 20/03
Assuntos tratados:
> Apresentação da versão final dos PRINCIPLES OF
REINSURANCE CONTRACT LAW (PRICL) 1.0 – participação Dr. Sergio Barroso de Mello;
> Atualização regulatória dos normativos publicados
no 1º trimestre de 2020:
• Resolução CNSP 379/20 - Altera a resolução
CNSP 197/08 – contratação de seguro em moeda
estrangeira;
• Resolução CNSP 380/20 - Contratação Direta de
Resseguro – entidades e operadoras;
• Resolução CNSP 381/20 - SandBox Regulatório ambiente regulatório experimental;
> Consulta Pública 04/20, minuta de Circular que dispõe sobre procedimentos operacionais para contratação de seguro no exterior e revoga a Circular
Susep nº 392, de 16/10/09;
> Aprovação template para troca de informações
entre cedentes e resseguradoras (vida e não vida);
> Planejamento da Comissão para 2020 –
Planejamento Estratégico;
> Cláusula de Embargos e Sanções (ressegurador);

> Cláusula contrato de seguro para atender aos dispositivos da LGPD;
> Outros assuntos.

Sustentabilidade e Inovação
Presidente: Fátima Lima (Mapfre Seguros Gerais)
Skype
Data: 25/03
Assuntos tratados:
> Agenda de Sustentabilidade da Susep - Convidado:
Paulo Miller, chefe da Assessoria de Estudos e
Relações Institucionais (Susep);
> Proposta de curso executivo de inovação Singularity University. Convidados: Álvaro Machado
Neto e Aline Oliveira (HSM Academy);
> Rodada de compartilhamento de práticas das áreas
de sustentabilidade em relação ao Covid-19;
> Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros:
• Relato da Oficina de Indicadores e do Webinar
SITAWI – finalização do questionário com correspondência GRI/PSI/TCFD/ODS;
• Atualização sobre o andamento do Relatório de
Sustentabilidade do Setor de Seguros 2019.
> Comissão Intrassetorial de Sustentabilidade Relato da reunião em 19/02
> Projetos em parceria com a Comissão de Seguros
Inclusivos:
• Microinsurance Network – projetos “Cenário da
América Latina” (Latin America Landscape of
Inclusive Insurance) e “Avaliação de seguros com
coberturas relacionadas à saúde” (BPG Health /
Hospital cash products);
• Webinar em parceria com AXA Emerging
Consumers.
> “Campanha” de comunicação - Concorrência,
Inovação e Transparência no setor de seguros Chamada de cases e fontes das empresas;
> Outros assuntos.

Assuntos Fiscais
Presidente: Patrícia Rocha (Porto Seguro)
Audioconferência
Data: 25/03
Assuntos tratados:
> Impactos tributários trazidos pela Resolução CNSP
382/20;
> Reforma tributária;
> Missões municipais: planilha de municípios consolidada/problemas/próximos passos;
> Atualização: GT Tributação de Planos VGBL I pagamento a não residentes (FenaPrevi);
> Outros assuntos.
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Diretoria FenSeg
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, conduzida pelo Vice-Presidente
Bruno Garfinkel, em 05 de março, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Vice-Presidente

Medida Provisória nº 905: apresentado um relatório resumido sobre as modificações acatadas pelo
Relator.

Foi solicitado que o Diretor-Executivo do
SindSeg/SP, Fernando Simões, atualizasse a
Diretoria acerca dos seguintes temas:

Relatos e Apresentações

Convenção Coletiva de Trabalho/2020: foram
concluídas, com sucesso, as negociações realizadas
com o Sindicato dos Securitários, ficando definida a
Convenção Coletiva de Trabalho/2020;
Reunião da CNseg com os SindSegs: realizada,
em 03/03, reunião da CNseg com os Sindicatos para
definição da 2ª etapa do processo de alinhamento da
representação sindical do setor, além de traçar sinergia de procedimentos de todos os envolvidos.

Dando prosseguimento à reunião, o VicePresidente comentou os seguintes temas:
Consulta Pública Susep nº 1 – Entidades
Autorre-guladoras: sobre a consulta pública em
questão, a CNseg manifestou a posição do mercado
perante a Susep. Dentre as principais propostas apresentadas estão:
• Limitar a atuação das autorreguladoras exclusivamente sobre seus membros associados, dando
coerência às definições do normativo;
• Igualmente, em coerência com as definições do
normativo, limitar, aos corretores, a possibilidade de associação com a autorreguladora, sem
obrigatoriedade;
• Reconhecer outras modalidades de certificação,
além daquela emitida pela autorreguladora.
Consultas Públicas da Susep nºs 2 e 3 – Certificação Técnica de Intermediários/Entidades Certificadoras: as seguradoras estão enviando suas sugestões para as Federações. A CNseg consolidará o material e encaminhará à Susep.

Relato reunião com a Susep em 02/03 - Relator:
Luiz Gutierrez (Mapfre): na ocasião foi possível apresentar à autarquia vários pleitos do mercado segurador. Ao final, restaram os seguintes tópicos com a promessa de revisão e prosseguimento:
• Revisão do índice de reclamações;
• Avaliação de índices de concentração;
• Avaliação granular sobre os custos de SRO e
alternativas;
• Eleição de temas operacionais para visitas técnicas da Susep a seguradoras, para melhor entendimento do negócio e das complexidades de mudanças, mais oportunidades de melhorias;
• Remessa, à CNseg, do Projeto de Lei da SPE sobre
mútuas;
• Interação sobre a nova versão da MP 905 para
eventual posicionamento da CNseg.
Agenda Regulatória – Apresentação: Karini
Madeira (SUPAT / CNseg): a Superintendente abordou os seguintes assuntos:
• Sistema de Registro Eletrônico das Operações (SRO):
workshop realizado pela Susep em 05/02 e manifestação às Consultas Públicas nºs 16, 17 e 18, de 2019;
• Segmentação das Supervisionadas da Susep para
fins de aplicação proporcional da regulação prudencial: manifestação à Consulta Pública nº 14 de 2019,
por meio do Ofício PRESI/CNseg 03, de 10/01/20;
• Open Banking e Open Insurance: manifestação à
Audiência Pública Bacen nº 73, de 2019 e Projeto
Susep através do Ofício PRESI/CNseg 08, de 30/01/20;
• Certi
f icação
técnica
de
intermediários
e
Credenciamento de entidades certificadoras: considerações preliminares da CNseg sobre as Consultas
Públicas nºs 02 e 03, de 2020.
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Pauta Deliberativa
Composição das Comissões Temáticas da CNseg:
aprovado o nome de Flavio Cestari (Suhai) para a Comissão
de Processos e Tecnologia da Informação da CNseg.

Evento – Encontro dos Presidentes das Comissões:
submetida, à Diretoria, proposta de realização do
Encontro Técnico dos Presidentes das Comissões
Técnicas. Entenderam oportuna a organização do
evento em data a ser informada a todos.

Pauta Informativa
Reunião na Secretaria de Política Econômica
sobre o ProAgro: discutida a assunção do ProAgro
pelo mercado privado, ou seja, o interesse do mercado
privado em assumir o risco atualmente garantido pelo
Governo. Na ocasião foi discutida a possibilidade de
criação de um Fundo de Transição.
ALESP – Requerimento nº 26/2019 – Convite aos
Presidentes das Seguradoras: a proposta da FenSeg
é de que seja encaminhado Ofício para que, no lugar
dos Presidentes, seja convidado representante da
FenSeg e, ainda, que sejam especificados os temas de
Seguro Auto a serem tratados.

Assuntos Pendentes na Susep: divulgada relação
com as pendências da autarquia quanto às consultas
públicas que já foram divulgadas.
Assuntos Pendentes na FenSeg: incluído quadro
com três pendências da FenSeg em discussão com a
Susep.
8º Colóquio com Procons – Recife-PE: distribuído
quadro com a programação do Colóquio, em 04 e 05 de
março.
Demonstrações Financeiras – Orçada e realizada:
apresentadas para ciência as Demonstrações Financeiras
da FenSeg, até dezembro/2019.

Comissões
Riscos Patrimoniais Massificados
Presidente: Jarbas de Medeiros Baciano
(Porto Seguro)
Presencial: SP
Data: 03/03
Assuntos tratados:
> Pátio legal – apresentações de prestadores;
> RNS Patrimoniais – análise de relatórios e
performance;
> Energisa – atualização dos estudos/negociações;
> Cláusula Particular de Embargos e Sanções;
> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos
Presidente: Thisiani Matsumura Martins
(XL Seguros)
Presencial: SP
Data: 04/03

Assuntos tratados:
> Revisão e ajuste do Plano de Ação de 2020;
> Assuntos gerais.

Prevenção e Combate à Fraude
Presidente: Anderson Mendonça (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/03
Assuntos tratados:
> Relatos das Subcomissões: Assistência 24h,
Patrimonial, Automóvel e Transporte;
> Assuntos Jurídicos;
> Assuntos gerais.

Transportes
Presidente: Paulo Alves (Axa XL)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 10/03
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Assuntos tratados:
> RCTR – VI – ANTT - Calendário de reuniões;
> Impactos do Coronavirus nas Importações e
Exportações;
> Subcomissão de Gerenciamento de Riscos de
Transportes – Participação: Mirian Alves;
> Workshop sobre Avaria Grossa – Maersk Londrina,
em 19/03;
> Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos

> Cadastro de corretores de seguros;
> Decisão que prevê que os prêmios não repassados
pelos representantes de seguros às seguradoras,
deverão ser habilitados em recuperação judicial,
caso decretada;
> Assuntos gerais.

Seguro Rural x FENABER
(reunião extraordinária)
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Skype
Data: 24/03

Presidente: Sylvia Rocha (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/03
Assuntos tratados:
> Ata Subcomissão de Projeto de Lei: ciência;
> Depreciação de máquinas para efeitos de pagamento de indenização de seguro;

Assuntos tratados:
> FESR - Fundo de Estabilidade do Seguro Rural;
> Fundo de Catástrofe;
> ProAgro.

Diretoria FenaPrevi
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge
Pohlmann Nasser, em 31 de março, por audioconferência, tratou de temas relacionados à pandemia COVID-19.

Comissões
Gestora do SIDE
Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz
(Bradesco Vida e Previdência)
Skype
Data: 27/03

As demais Comissões Técnicas da
FenaPrevi se reuniram, periodicamente ao longo do mês, por audioconferência, para tratar de temas
relacionados à pandemia COVID-19.
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Diretoria FenaSaúde
A reunião da Diretoria da Federação Nacional
de Saúde Suplementar, presidida por João
Alceu Amoroso Lima, em 18 de março, para
tratar dos seguintes assuntos, entre outros:

AGO aprovação das contas;
AGE aprovando entrada da Central Nacional
Unimed no quadro de associadas;
Coronavírus.

Comissões
Contábil
Presidente: Haydewaldo Chamberlain
(Bradesco Saúde)
Audioconferência
Datas: 25/03
Assuntos tratados:
> Informe: não ocorrerá a fusão das Comissões de
Solvência e Contábil;
> Demonstrações Financeiras Completas 2019
– prorrogação;
> Efeitos Coronavírus nas Demonstrações Financeiras;
> Comunicação sobre a RN 451.

Solvência
Presidente: Luis Andre C Blanco (Odontoprev)
Audioconferência
Data: 13 e 19/03
Assuntos tratados:
> Publicação da RN 451 – Nova regra de capital
regulatório: Capital Baseado em Riscos padrão
substituindo a Margem de Solvência e regras de
transição;
> Revogação da IN 14 – Impossibilita as operadoras
de apresentar modelo próprio de capital baseado
em riscos;
> Impactos financeiros da pandemia do novo
coronavírus.

Técnica de Saúde
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes
(Notredame/Intermédica)
Audioconferência
Data: 26/03

Assuntos tratados:
> Solicitação da ANS sobre Telemedicina;
> Avaliação das ações regulatórias emergenciais
propostas pela ANS em razão da pandemia de
Covid-19;
> Suspensão dos prazos dos ofícios sobre Planos de
Saúde para MEI’s;
> Consulta Pública nº 76 da ANS – Contratualização;
> Dificuldades operacionais para contratação de planos de saúde.

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Veloso (SulAmérica)
Audioconferência
Data: 26/03
Assuntos tratados:
> Gestão de leitos hospitalares;
> Prorrogação dos prazos de atendimento – RN 259;
> Exame Covid-19;
> Solicitação de manutenção de pagamentos aos
médicos e hospitais;
> Telemedicina;
> Consulta Pública nº 76 da ANS – Contratualização.

Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Audioconferência
Data: 31/03
Assuntos tratados:
> Telemedicina;
> Exames para COVID-19;
> Notificação de investigação preliminar;
> RN 424.
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Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, em
18 de março, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Deliberações:

•

•

•

•

Apresentação dos Presidentes das Comissões
Técnicas: estratégias para 2020;
Substituição de representantes em Comissões
Temáticas da CNseg: aprovada a indicação de
André Sotnik (Cia Itaú de Capitalização), como
representante da FenaCap na Comissão de
Gestão de Risco da CNseg.

•
•

Conhecimento:

•

•

•

Realização da próxima AGO: aprovação das de-monstrações financeiras da Federação em 2019;

I Fórum FenaCap: tendo em vista o cenário de pandemia, o assunto será discutido oportunamente;
Execução Orçamentária: apresentadas a receita
e despesas da Federação de janeiro e fevereiro
de 2020;
CRSNSP – Resumo da Ata 264º: votos e decisões
da sessão;
Temas relevantes: apresentação dos temas que
estão sendo discutidos nas Comissões Técnicas
da FenaCap e na CNseg;
Dados estatísticos: apresentados os dados do
mercado de Capitalização em janeiro;
Atas das Comissões Técnicas: assuntos discutidos nas Comissões Técnicas da FenaCap.

Comissões
Produtos, Atuarial e de Tecnologia

> Relato da Comissão de Comunicação e Marketing
da CNseg.

Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Skype: RJ/SP/RS/DF
Data: 11/03

Jurídica e de Controles Internos

Assuntos tratados:
> Marco Regulatório;
> Medida Provisória n° 923;
> Apresentação estratégica 2020;
> Relato da Comissão Atuarial da CNseg;
> Relato Comissão de Processos e Tecnologia da
Informação da CNseg.

Comunicação
Presidente: Roberta Andrioli (Brasilcap)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 12/03
Assuntos tratados:
> Apresentação da assessoria de comunicação Link e
da agência digital BTG;
> Discussão sobre a apresentação a ser realizada
para Diretoria, com o planejamento da Comissão
para 2020;
> Apresentação estratégica 2020;
> Apresentação do resultado da campanha
#planosquetransformam;

Presidente: Simone Moregola (Liderança Capitalização)
Audioconferência
Data: 16/03
Assuntos tratados:
> Report da audiência pública do PLS 329/18;
> Report da reunião do GT PL's;
> Consultas Públicas Susep 02 e 03/20;
> PL 7835/17;
> Medida Provisória 923/20.

Administração e Finanças
Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)
Audioconferência
Data: 27/03
Assuntos tratados:
> Proposta de atuação da Comissão para 2020;
> Avaliação e adoção das normas IFRS 9 e IFRS 15
para o segmento de Capitalização;
> Avaliação dos Registros Oficiais com base na
norma SRO para o segmento de Capitalização;
> Avaliação e adoção da norma IFRS 16, simplificando o processo.
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Notícias
CNseg recebe novos Presidentes dos
Sindicatos das Seguradoras

O Presidente da Confederação Nacional das
Seguradoras (CNseg), Marcio Coriolano, reuniu-se
em 2 de março com todos os novos Presidentes dos
oito Sindicatos Regionais das Seguradoras para inaugurarem a segunda fase do projeto “Sinergias entre a
Confederação e os Sindicatos das Seguradoras”.
O projeto objetiva alinhar as atividades das entidades
para obter todas as sinergias que resultem em coordenação compartilhada da estratégia representativa em
nível nacional, padronização de procedimentos operacionais, redução de custos através da escala de contratações para todos e incremento da interlocução sistemática entre os entes representativos do setor segurador.

Marcio Coriolano ressaltou e agradeceu o empenho
dos Presidentes que encerraram suas gestões. “Eles
participaram ativamente da primeira fase do projeto. Mais do que nunca, o atual ambiente de desafios
para o setor de seguros exige essas transformações,
que ampliarão decisivamente a nossa capacidade de
representação setorial”, declarou.
Os Vice-Presidentes Gabriel Portella e Roberto Santos
enfatizaram que as sinergias têm “mão dupla”, assinalando que a Confederação deve estar preparada para
internalizar as avaliações e projetos próprios da atuação sindical, que melhor capturem as características e
oportunidades em nível local.
A interlocução envolverá todas as Diretorias Executivas
da CNseg, lideradas por Alexandre Leal, Solange Beatriz
e Miriam Miranda, de modo a garantir a integração e
o suporte operacional aos Sindicatos e suas equipes.

Da esq. para dir.: Guilherme Bini (SindSeg-RS); Waldecyr
Schilling (SindSeg-SC); José Rivaldo Leite da Silva
(SindSeg-SP); Marcio Coriolano (CNseg); Altevir Dias do
Prado (SindSeg-PR/MS); Marco Antonio Neves (SindSeg-MG/
GO/MT/ DF); Alexandro Luciano Barbosa (SindSeg-BA/SE/
TO); Antonio Carlos de Melo Costa (SindSeg-RJ/ES); Ronaldo
Dalcin (SindSeg-N/NE).

A primeira fase, já concluída, constou da harmonização de estatutos, publicação das diretrizes nacionais,
instituição de regime de alçadas e constituição de
Comitê Executivo das mudanças. O Comitê, presidido
pelo Presidente da Confederação, Marcio Coriolano, é
também integrado pelos dois 1º Vice-Presidente, respectivamente, Roberto Santos e Gabriel Portella, pelos
Presidentes dos SindSegs de São Paulo e do Rio de
Janeiro/Espírito Santo, respectivamente, José Rivaldo
Leite e Antonio Carlos de Melo Costa, e dos DiretoresExecutivos Luiz Tavares e Paulo Annes, que também
estiveram presentes no encontro, assim como os
Diretores-Executivos Alexandre Leal, Miriam Miranda e
Solange Beatriz Palheiro Mendes.

O ambiente foi também de grande confraternização
da equipe da Confederação com os Presidentes dos
Sindicatos recém-empossados:
Veja abaixo os Presidentes dos Sindicatos
SindSeg-BA/SE/TO – Alexandro Luciano
Barbosa, dirigente da Allianz Seguros
SindSeg-PR/MS – Altevir Dias do Prado,
dirigente da Bradesco Seguros
SindSeg-RJ/ES – Antonio Carlos de
Melo Costa, dirigente da HDI Seguros
SindSeg-RS – Guilherme Bini, dirigente
da Mapfre Seguros
SindSeg-SP – José Rivaldo Leite da Silva,
dirigente da Porto Seguro
SindSeg-MG/GO/MT/DF – Marco
Antonio Neves, dirigente da Sul América
SindSeg-N/NE – Ronaldo Dalcin,
dirigente da Tokio Marine
SindSeg-SC – Waldecyr Schilling,
dirigente da Zurich Minas Brasil Seguros
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Confira os dois artigos do Presidente da CNseg,
Marcio Coriolano, publicados em março pelo
Correio Braziliense e pelo o Estado de S.Paulo

Artigo publicado no blog do Fausto Macedo,
no site do Estadão em 27/03

“A economia do seguro e o direito”
No Brasil, vimos assistindo a uma mudança positiva na
incorporação, ao direito securitário, dos fundamentos
e avanços teóricos e metodológicos da economia dos
seguros, o que vem servindo para o melhor debate
e superação da judicialização que ainda alcança de
forma importante o mercado de proteção de patrimônios e rendas.
Em geral, essa judicialização tem como pano de fundo
o que pareceria ser uma grave oposição entre a formulação e as práticas dos contratos de seguros oferecidos
e os interesses individuais ou difusos daqueles que
compram esses contratos. Entretanto, essa suposta
oposição já vem sendo, em muitos casos, dirimida por
óticas que integram o direito ao verdadeiro cerne universal da ciência securitária, que consiste na união de
todos os que participam da mutualidade intrínseca
aos seguros no mesmo destino econômico, exigindo
repartição de riscos com sustentação em métodos
atuariais fundados na segregação das contribuições
baseada na probabilidade de riscos segundo a idade,
hábitos, e outros parâmetros mensuráveis.
Em analogia, é a diferença entre uma ótica de equidade
absoluta e uma ótica de repartição e contribuição heterogênea para a proteção de riscos, que historicamente
diferenciou a mera economia da ampla economia política. É esta última que vem permitindo sustentabilidade
dos sistemas de produção, consumo e distribuição de
múltiplos setores em escala planetária. Ainda que submetida aos ciclos de progresso e redução de atividades,
como o que estamos vivendo atualmente.
E, apenas para evitar alguma interpretação deslocada,
a qualificação “política” da economia se refere à filosofia econômica, de Adam Smith aos atuais teóricos,
que podem divergir bastante, menos no núcleo dos
fundamentos inaugurado pelo primeiro.
Buscando endereçar o assunto de forma mais pragmática, essa mudança positiva de integração do direito
à economia política dos seguros, ou macroeconomia

como querem outros, pode ser exemplificada pela
superação recente, por turma do Superior Tribunal
de Justiça, da aplicação de reajustes a contribuições
de contratos de seguros coletivos de vida conforme
o alcance de idades. Aqui, de novo, não se trataria de
busca da equidade a qualquer custo, mas da necessária
sustentação, em regime de repartição de riscos, de um
sistema de proteção com base nas evidentes e mensuráveis diferenças de riscos entre a população assistida
conforme os dados epidemiológicos por idade.
Essa mesma questão pode ser abordada, para fortalecer
a presença da economia política dos seguros na preservação do sistema, a partir do conceito de eficiência, tão
caro também ao direito securitário. Simplificadamente,
em termos econômicos a eficiência é medida pela melhor
alternativa existente para a obtenção do mesmo objetivo. Então, na ausência de contratos de seguros coletivos de vida em regime de capitalização – como também
são a maioria dos contratos previdenciários –, a adoção
dos reajustes de contribuições pelo alcance de idades
vem se mostrando como a melhor alternativa para um
sistema eficiente. Porque o contrário seria a ruptura do
pacto entre gerações resultando em inevitável desequilíbrio estrutural do sistema mutualista. O mesmo
entendimento jurídico, é evidente, deveria se aplicar
aos contratos de planos e seguros privados de saúde.
Há outras dimensões da integração produtiva, e de
óbvio alcance social, entre a economia e o direito
securitário. E os avanços a que assistimos devem nos
animar a perseguir melhores soluções para reduzir o
conflito ainda existente, através do desenvolvimento
científico e do diálogo. 				
>
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Artigo publicado no jornal Correio Braziliense, em 23/03

“Concentração e Competitividade
no Setor Segurador Brasileiro”
Nos últimos anos, com a crescente globalização e integração de mercados, a preocupação com o nível de
concentração e de competitividade entre empresas de
setores econômicos tem sido mais presente. O setor
segurador brasileiro, por desempenhar importante
papel para a acumulação de capitais, proteção de patrimônios e rendas de empresas e famílias, e progresso
econômico, tem estado na mira das autoridades reguladoras quanto à avaliação de seu padrão concorrencial.
A concentração pode ser medida, sem maior rigor,
pelo Concentration Ratio (CR), índice que expressa a
participação das “n” maiores empresas em dado setor.
Não obstante, índices de concentração como esse não
distinguem situações em que existem poucas empresas daquelas em que há muitas empresas com fatias
menores de mercado, além de não levar em consideração a distribuição entre as participações relativas.
Já o índice Herfindahl-Hirschman (HHI), utilizado
pelos governos americano e inglês para avaliar fusões
e incorporações de empresas, resolve esses problemas
com um resultado que pode variar de uma escala de
zero a 100%. O Departamento de Justiça dos EUA considera que um HHI inferior a 15% representa um mercado com baixa concentração empresarial, entre 15%
e 25%, um mercado moderadamente concentrado e,
superior a 25%, um mercado altamente concentrado.
Quando o HHI é aplicado ao setor segurador brasileiro
em comparação com os EUA, a maioria dos segmentos
analisados fica na faixa considerada de baixa concentração. Como exemplos, em 2018 os seguros de patrimônios e responsabilidades nos EUA apresentaram um
índice de concentração de 3%. No Brasil, esse índice
foi levemente mais alto — ficou em 4,9%. Dentro dos
seguros de patrimônios, o seguro de automóveis ficou
em 6,4% nos EUA e 9,6% no Brasil; já os seguros residenciais atingiram 6% nos EUA e 10,4% no Brasil.
No caso dos seguros de vida, os EUA foram classificados com índice de 2,8% e o Brasil com 7,5%, de novo,
ambos na faixa de baixa concentração. Mesmo com
números na mesma escala, é ainda importante ressaltar que as frequentes comparações com os Estados
Unidos não consideram fatores externos à metodologia do HHI, como características sociais, culturais e
econômicas de cada país.

Pelo lado dos que compram seguros, segundo dados
do Banco Mundial, os americanos têm renda média
sete vezes maior do que a brasileira, e essa renda é
menos concentrada. Pelo lado de que oferece, a facilidade de fazer negócios nos EUA é muito maior que
no Brasil. Pelo índice Ease of Doing Business, também
do Banco Mundial, numa escala que vai de 0 a 100, o
Brasil é avaliado com nota 59, e os EUA com nota 84.
Além disso, os EUA têm estrutura regulatória peculiar,
com um órgão regulador do mercado de seguros para
cada estado, o que influenciou decisivamente a formação de um padrão de concorrência local, de modo
diverso do Brasil.
É importante também ressaltar que alguns seguros
podem ter maior grau de concentração empresarial
simplesmente porque são mercados em que a mera
presença de poucos ofertantes dispostos a competir
não implica menor eficiência. Um exemplo é a experiência do Chile após a reforma da previdência, que resultou
em muitas empresas fracas, que acabaram quebrando.
Outro exemplo são os segmentos com grande participante estatal, como, no Brasil, o seguro habitacional
e o seguro rural. Nesses casos, o governo pode fazer
muito mais pela concorrência do que as empresas privadas. Finalmente, e segundo estudos econométricos
promovidos pelo European Centre for International
Political Economy (Ecipe), níveis elevados de regulação de mercados estão associados a níveis mais altos
de concentração e mais baixos de competitividade,
ou seja, o ativismo regulatório dos governos exerce
impacto direto no nível de concorrência.
Cenário como esse tende a amedrontar potenciais
novos entrantes e, indiretamente, sedimentar posições
dos existentes, desestimulando a competição baseada
na eficiência, que sempre traz positivas inovações relacionadas aos produtos e aos canais de sua distribuição.
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deteriorar, diz Moody’s
Adriana Carvalho
Para o Valor, de São Paulo
A esperança que o mercado de
resseguros alimentava até pouco
tempo de recuperação da economia em 2020 e consequente aumento do volume de prêmios, dificilmente irá se materializar.
Para o vice-presidente e analista
sênior da agência de rating Moody’s, Diego Kashiwakura, os eventos recentes adicionam incerteza
em relação aos resultados de subscrição já que a sinistralidade geral
deve aumentar. “Se isso de fato
ocorrer, a rentabilidade das resseguradoras vai deteriorar, uma vez
que os resultados financeiros estão
comprimidos por conta do nível
baixo de taxas de juros”, diz.
Impossível fugir do assunto coronavírus nessa análise. Kashiwakura estima que não há dúvidas
que as companhias de seguros serão severamente impactadas. “Como indústria, as seguradoras têm
talvez mais experiência em lidar
com catástrofes e podem se sair
melhor. Ainda assim, é cedo para
avaliar verdadeiramente o impacto total”, afirma, acrescentando
que é de se esperar que as seguradoras enfrentarão impactos diretos de primeira ordem como sinistros e litígios, além de impactos de
segunda ordem em função de perturbações mais amplas da economia. Com isso, as resseguradoras
também serão impactadas.
Maior resseguradora do mercado brasileiro, o IRB já passava por
momentos bastante complicados
antes da crise do covid-19 e da deterioração do cenário econômico.
Nos últimos três meses suas ações
despencaram mais de 70% devido
a sucessivos escândalos que abalaram a confiança dos investidores e
levaram à mudança de comando
na empresa.
Por meio de sua assessoria de
imprensa, o IRB informou que só
comentará seu desempenho por
ocasião da divulgação de seu balanço, em maio, e ressaltou que
não acredita que os eventos ocorridos provoquem mudanças significativas no curto prazo em seu market share. “A prioridade da nova
gestão da empresa é a de levá-la ao
‘next level’ em termos de governança corporativa, baseada nas
melhores práticas internacionais
de atendimento aos clientes e parceiros de negócios; e na transparência absoluta e qualidade nos
dados fornecidos aos investidores,
assim como na criação de valor superior”, informou ainda por meio
de sua assessoria de imprensa. “O
IRB é líder no Brasil e na América
Latina e terá um posicionamento
condizente com tal posição.”
Para Kashiwakura, da Moody’s,
a desvalorização dos papéis do IRB
reflete, em grande medida, a desconfiança dos investidores em relação à capacidade da companhia
de manter sua rentabilidade histós sua posição de mercado.
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No caso da Munich Resseguradora, a expectativa para este ano,
no cenário mais otimista — considerando que a crise do coronavírus e econômica durará poucos
meses — é de resultado estável, ou
seja, sem crescimento de faturamento. “Se a crise durar mais tempo, um ou dois anos, com a grande
recessão esperada, aí sim o mercado tende a sofrer mais com queda
de volume de diversas linhas que
são muito ligadas ao desenvolvimento econômico”, diz Tania
Amaral, chief underwriting officer
da Munich RE.
Entre essas linhas estão seguro
de transporte, seguro garantia para obras de infraestrutura e seguros massificados. “Nesse cenário,
as seguradoras tendem a ter dificuldades de liquidez e a Munich Re
poderá apoiá-las através de suas

soluções de otimização de capital”,
diz Amaral, ressaltando que essas
soluções foram responsáveis em
boa parte pelo crescimento de 40%
do faturamento da resseguradora
no Brasil no ano passado.
“Ainda é preciso considerar que
a Munich RE no Brasil conta com
R$ 475 milhões para sinistros não
ocorridos (IBNR), o que representa

mais que 50% do prêmio líquido,
ou 40% do prêmio bruto”, destaca.
Com 5,5% de market share e R$
963 milhões de prêmio total em
2019 após a incorporação da Terra
Brasis, a Autral Resseguradora esperava até R$ 1 bilhão em prêmios
e lucro “bastante razoável” este
ano. Isso antes da crise. “Agora, sinceramente, não dá para prever ou

alterar projeção alguma. Ainda é
cedo para dizer. O que sabemos é
que tudo que havíamos planejado
vai ser diferente”, diz o CEO, Bruno
Freire. Ele destaca que no passado
o grupo havia realizado mudanças
importantes na carteira, eliminando a exposição em linhas catastróficas fora da América Latina e em
carteira de seguro viagem.
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CNseg informa em mensagem no Valor que o setor continua a
Tânia Amaral, da Munich RE: R$ 475 milhões para sinistros não ocorridos
atuar para prestar o melhor serviço possível aos clientes

A Confederação Nacional
das Seguradoras publicou
um anúncio no Suplemento
de Seguros e Resseguros,
do jornal Valor Econômico,
divulgado em 30 de março,
com o título “Novo coronavírus e solidariedade: a
contribuição do mutualismo
dos seguros”.
A mensagem informa que
“as seguradoras adotaram todas as providências
para que, mesmo em contingência de preservação
da saúde de seus colaboradores, possam continuar
a prestar o melhor serviço
possível a seus clientes”.
Além disso, informa, também, que a CNseg continua
trabalhando para apoiar a
população segurada e todos
aqueles que precisam de
esclarecimentos sobre esse
vírus. Confira ao lado a íntegra do anúncio.

Sábado, domingo

e segunda-feira,

28, 29 e 30 de março

de 2020

| Valor | F7
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Novo coronavírus e solidariedade:
a contribuição do mutualismo dos seguros

Os seguros, pela sua própria natureza, contribuem com as sociedades
através de atividades de proteção de patrimônios e rendas. Isso tudo
acompanhado de ações preventivas, de modo a reduzir a possibilidade
da ocorrência de acontecimentos cobertos pelos seguros para reduzir
os custos do sistema.
Mundialmente, são muitos milhões de cidadãos, famílias e empresas
que buscam transferir seus riscos para uma mutualidade administrada
pelas empresas seguradoras.
E a imensa maioria dessas pessoas e empresas seguradas nunca se viu,
se encontrou, se relacionou, nas suas vidas. Estão juntas apenas pela
solidariedade, pelo destino comum reunido pela beleza do mutualismo,
a base fundamental dos seguros.
É esse espírito de solidariedade que a ameaça do novo coronavírus
despertou. O duro distanciamento social encontra o seu contrário
na emoção de comportamentos comuns para prevenir o contágio e
salvar vidas.
E os seguros estarão sempre lado-a-lado com a sociedade.
As seguradoras adotaram todas as providências para que, mesmo em
contingência de preservação da saúde de seus colaboradores, possam
continuar a prestar o melhor serviço possível aos seus clientes.
A CNseg continua trabalhando para apoiar a população segurada.
E também aqueles todos que precisam de esclarecimentos sobre esse
vírus que, com certeza, será vencido.

Adriana Carvalho
São Paulo
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Conjuntura CNseg: os mais recentes
números do setor mostram resultado
positivo em janeiro
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Em janeiro de 2020, a arrecadação de seguros experimentou forte alta comparada
Análise de
ao mesmo mês de 2019 e à
Mercado
média móvel de 12 meses.
Nessas métricas, as taxas de expansão foram de, respectivamente, 17,6% e de 12,6%, com receita de R$ 23,6
bilhões e de R$ 273,7 bilhões, novo recorde de arrecadação nos 12 meses encerrados em janeiro. Vale lembrar que a expansão do primeiro mês do ano se deu
sem contar as receitas de Saúde Suplementar e DPVAT.
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Em editorial assinado pelo Presidente da Confederação,
ele afirma que o resultado de janeiro de 2020 deveu-se

ao fato de a maioria dos segmentos e ramos ter crescido na comparação com o mesmo mês do ano passado, com destaque para a contribuição dos seguros de
Vida Risco e os PGBL e VGBL, além do ramo Patrimonial
– do segmento de Danos e Responsabilidades, entre
outros de grande densidade no setor. “Um começo de
ano melhor do que 2019. Coriolano observa ainda que,
“o enorme desafio, doravante, será a sustentação dos
resultados obtidos em 2019 e até janeiro deste ano, em
cenário previsível de contração da atividade econômica provocada pelos efeitos do coronavírus, e da restrição da circulação geral para a prevenção do COVID
19. Há grande consenso sobre o impacto adverso das
necessárias medidas que vêm sendo tomadas pelos
Governos sobre a produção, o emprego e a renda.
Clique aqui e confira a Conjuntura nº 17.

Seguradoras e Procons da Região
Nordeste debatem demandas de
consumidores em Recife

Com o objetivo de disseminar a Educação em Seguros
e contribuir para soluções rápidas e eficazes das
demandas dos consumidores por meios não litigiosos, a CNseg realizou em 4 e 5 de março, na cidade de
Recife/PE, a 8ª edição dos Colóquios de Proteção do
Consumidor de Seguros.
O evento, que reuniu 35 representantes de 19 Procons da
região Nordeste, além de representantes de duas organizações varejistas e 15 seguradoras (principalmente
ouvidores), membros da CNseg, da FenaPrevi, da FenSeg
e da FenaCap, abordou os segmentos de seguro com
mais demandas nos órgãos de defesa do consumidor da
Região, identificada por meio do Sistema Nacional de
Informações de Defesa do Consumidor (Sindec).
Ainda que as demandas relacionadas ao seguro não
ultrapassem 2,5% do total de reclamações no Sindec,
como apontou o consultor de relações de consumo da
CNseg e professor de Direito do Consumidor Ricardo
Morishita os Colóquios demonstram o comprometimento do setor segurador com a redução dos problemas relacionados aos consumidores.

No primeiro dia do evento, as seguradoras apresentaram os principais fundamentos que regem os seguros de Vida, de Acidentes Pessoais, Prestamista, de
Roubo e Furto de Celular, de Garantia Estendida e de
Automóveis, além de dar conhecimento das providências que vêm sendo adotadas para a solução das
demandas e conflitos em cada uma dessas modalidades. Já no segundo dia, os representantes de Sistema
de Defesa do Consumidor trataram dos temas vivenciados em seu cotidiano e que consideram importantes
para a agenda de defesa do consumidor de seguros. >
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> Conforme a metodologia já consolidada do projeto, as conclusões e recomendações oriundas do
Colóquio serão incorporadas à agenda de trabalho
das Comissões Temáticas da CNseg e das Federações
e, após o prazo de estudo e implementação, os desdobramentos são apresentados às entidades de defesa
do consumidor em uma reunião devolutiva.
“Esses Colóquios representam um exercício permanente de transparência do setor e de sua aproximação
contínua com as demandas dos órgãos de defesa do

COVID-19: CNseg emite comunicado ao
mercado sobre medidas adotadas

Tendo em vista a evolução da transmissão do coronavírus (COVID-19) e as recomendações das autoridades sanitárias brasileiras, a Confederação Nacional das
Seguradoras adotou imediatas medidas de prevenção
e, em 20 de março, emitiu uma nota sobre as ações
adotadas. Entre as medidas adotadas estão:

Primeira etapa de home office, voltada para
funcionários vulneráveis à contaminação.
Liberação de estagiários e jovens
aprendizes do expediente;
Celeridade na adoção do home office,
pretendendo manter em sua sede
apenas os serviços de administração e
infraestrutura indispensáveis.
Cancelamento dos principais eventos
presenciais já programados;
Suspensão da participação de funcionários
em eventos e treinamentos realizados por
quaisquer outras entidades e empresas,
dentro e fora do País;
Fechamento temporário da Biblioteca Luiz
Mendonça, por prazo indeterminado;
Atendimento remoto para realização de
Pesquisa de Seguros. Nesse período, as
solicitações de particulares e advogados
devem ser feitas através do e-mail
sjur@cnseg.org.br.

Clique aqui e confira a integra da nota.

consumidor. É mais uma demonstração de que prestigiamos o alinhamento dos vários agentes de nossa
cadeia produtiva para aperfeiçoamento dos produtos,
melhoria das práticas de vendas, em prol da maior qualidade dos nossos serviços e do aumento da satisfação
dos consumidores”, afirma a Diretora de Relações de
Consumo e Comunicação da Confederação, Solange
Beatriz Palheiro Mendes.
A cobertura completa do evento está disponível no
portal da CNseg.

Valor Econômico: Setor de Seguros vai manter
expansão no 1º tri, mas sentirá impacto do
vírus depois, afirma o Presidente da CNseg
O jornal Valor Econômico publicou no último dia 20,
matéria sobre o impacto da pandemia do Coronavírus
sobre o Setor Segurador. Segundo o Presidente da
CNseg, Marcio Coriolano, ouvido na matéria, a economia como um todo do Brasil vai ficar comprometida,
apesar de ninguém ter muita segurança sobre o grau
desse comprometimento.
Lembrando que o mercado de seguros é movido por
atributos macroeconômicos como atividade, renda e
emprego, Coriolano afirmou que “se cai a produção,
evidente que tem um impacto imediato nos seguros
de patrimônios. Se cai a renda pessoal, com a circulação menor nas cidades, além de um aumento do
desemprego, isso afeta particularmente seguros de
pessoas, de vida e previdência privada.”
Mas, diferentemente de outros setores da economia,
para o Presidente da CNseg, na indústria de seguros, o impacto da epidemia vai se fazendo ao longo
do tempo, visto que as coberturas têm prazos de ao
menos um ano, com as empresas possuindo contratos
firmados no passado. “Tivemos um ciclo muito positivo
em 2019 e o setor ainda vai carregar os efeitos desse
período nos números de fevereiro e março”, disse.
“À medida que os contratos vão vencendo e, junto com
cancelamentos, pode começar a ter um ritmo menor
de crescimento dos seguros... a gente não sabe medir
isso ainda. E só vai começar a enxergar melhor ao
longo dos próximos meses”, afirmou.
Clique aqui
para ler a íntegra da
matéria (conteúdo
exclusivo para
assinantes do jornal)
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CNseg cria o informativo “CNseg Em
Pauta”para manter os funcionários
atualizados em tempos de home office

A newsletter foi criada exclusivamente para manter os
funcionários em dia com os
últimos acontecimentos da
CNseg, principalmente neste
momento em que a maior parte está trabalhando em home
office. A edição elenca as
últimas notícias da semana,
publicadas na intranet da
Confederação. O envio é
feito semanalmente para os
funcionários pela equipe de
comunicação interna.

Cancelamento do 9º Encontro de
Resseguro do Rio de Janeiro

Tendo em vista a adoção de medidas preventivas relacionadas à pandemia do COVID-19, recomendadas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelas autoridades sanitárias brasileiras, a Confederação Nacional
das Seguradoras (CNseg) e a Federação Nacional das
Empresas de Resseguros (Fenaber) comunicaram,
em 13 de março, o cancelamento do 9º Encontro de
Resseguro do Rio de Janeiro, no Windsor Convention
& Expo Center, na cidade do Rio de Janeiro.
O evento aconteceria em 15 e 16 de
abril de 2020. Em
caso de viabilidade,
será analisada a realização do evento
ainda este ano.
Quem já realizou o pagamento do ingresso deve entrar
em contato pelo e-mail: victor.hugo@cnseg.org.br.

Fenaseg e a Federação Nacional dos
Securitários assinam a Convenção
Coletiva de Trabalho 2020

A Fenaseg, representada por seu Presidente, Marcio
Coriolano, e pelo Presidente da Comissão de
Negociação Sindical Patronal, Renato Ferreira Luzzi, e
a Federação Nacional dos Securitários, representada
por seu Presidente, Isau Chacon, assinaram em 6 de
março, a Convenção Coletiva de Trabalho 2020.
Conforme o definido, os salários até R$ 5 mil terão
um reajuste de 4,48%, referente ao INPC integral. Os
salários superiores terão um reajuste de 4,48% até a
parcela de R$ 5 mil e o excedente terá um reajuste de
3,81%, referente a 85% do INPC.
O Vale Refeição, o Vale Alimentação e demais benefícios também serão reajustados pelo INPC integral (4,48%), sem diferenciação de benefícios entre

empregados. Assim, o Vale Refeição passa a ser de
R$ 33,77 e o Alimentação, R$ 574,10.
As Contribuições Patronais por empregado e para
Federação tiveram uma redução de 10% do valor em
relação à CCT de 2019, correspondendo, em 2020, respectivamente, a R$ 130,50 e R$ 3.311,30.
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CNseg e FenaSaúde subscrevem manifesto
defendendo as medidas de isolamento
social recomendadas pela OMS

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)
e a Federação Nacional de Saúde Suplementar
(FenaSaúde) são signatárias do manifesto à sociedade
brasileira, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário,
divulgado pela Iniciativa FIS (Fórum Inovação Saúde),
defendendo que “as medidas de isolamento social
fortemente recomendadas pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) e pelas autoridades sanitárias de
nosso país, vêm sendo adotadas pela quase totalidade dos países do mundo, já atingidos pela pandemia do COVID19, e são as únicas atitudes, até o
momento, capazes de conter a evolução da doença e,

Valor Econômico: setor segurador sente os
impactos da pandemia, mas deve manter um
crescimento robusto pelos próximos meses

O jornal Valor Econômico publicou em 30 de março,
suplemento especial sobre seguros e resseguros. Entre
os temas abordados, destaque para os impactos do
coronavírus na indústria, que deve interromper sua trajetória de crescimento firme verificada especialmente
a partir do segundo semestre de 2019. De acordo com
dados da CNseg divulgados na matéria, entre janeiro
de 2019 e janeiro de 2020, o crescimento foi de 12,6%.
Segundo o Presidente da CNseg, Marcio Coriolano,
ouvido pela reportagem, o setor deve manter um crescimento robusto pelos próximos meses por um efeito
de carregamento estatístico, mas importantes carteiras em ramos como vida, patrimoniais, de responsabilidade civil e planos de acumulação (previdência
privada) tendem a ser impactadas negativamente com
aumento de desemprego, queda de renda e de produção. Coriolano também comenta que é incerto como
será o ciclo de cancelamento de contratos vigentes se
houver aperto de salários ou como será a dinâmica
dos clientes quando os contratos atuais vencerem.

consequentemente, reduzir o número de mortes que
pode acometer todas as faixas etárias, embora mais
prevalente nos idosos”.
O manifesto, assinado por entidades e lideranças médicas e empresariais ligadas ao setor de saúde, afirma,
ainda, que “todo o mundo científico está debatendo
sobre a melhor forma de reduzir o impacto econômico
e o caos social que o confinamento total, por prazo
indeterminado, tem gerado e qual o tempo mínimo
que deve ser mantido, a fim de que os sistemas de
saúde das cidades estejam preparados para o melhor
enfrentamento dessa pandemia, que não tem qualquer similaridade com pandemias anteriores”.
Clique aqui para ler a íntegra do manifesto

Outra matéria do suplemento abordou as iniciativas das seguradoras para atuarem em um cenário de
juros baixos, que compromete seus resultados financeiros. Segundo o Presidente da CNseg, em reação a
esse quadro, as companhias têm atuado nos ajustes
das despesas administrativas, comerciais e da sinistralidade. O especial do Valor também trouxe matérias
sobre a LGPD, insurtechs, o IRFS 17 e a modernização
da base de TI, entre outros temas.
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