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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Marcio Sêroa de Araujo 
Coriolano, em 18 de março, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Lançamento da Disciplina Eletiva de Seguros 
da IBMEC: Foi informado o lançamento, em 18/02, da 
disciplina eletiva de seguros do IBMEC RJ, resultado 
de convênio firmado com a CNseg.

Conselho de Administração da Escola de 
Negócios e Seguros. Relator: Marcio Serôa de Araujo 
Coriolano: Aprovados os novos representantes da 
Fenaseg: Antonio Carlos de Melo Costa (HDI Seguros 
e Presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio de 
Janeiro); Solange Beatriz Palheiro Mendes (Diretora de 
Relações de Consumo e Sustentabilidade da CNseg) e 
Alexandre Leal Henriques Neto (Diretor Técnico e de 
Estudos da CNseg).

O Presidente Marcelo Gonçalves Farinha comentou 
sobre as estatísticas de capitalização.

Representando o Presidente da FenaPrevi, o Diretor 
Oriovaldo Pereira, comentou sobre as estatísticas dos 
planos de acumulação e de riscos ( janeiro/2021).

O Presidente Antonio Trindade comentou, entre outros 
assuntos, sobre as estatísticas do segmento de Seguros 
Gerais.

O Presidente João Alceu Amoroso Lima informou, den-
tre outros assuntos, sobre as estatísticas do Setor de 
Saúde Suplementar.

Assuntos das Federações:  
temas regulatórios, projetos,  

desempenho setorial

Representação Institucional 

Convidada: Superintendente Jurídica Glauce 
Carvalhal. Aprovada a contratação de parecer jurídico 
do escritório de advocacia, para, em face de entendi-
mentos divergentes, obter posicionamento acerca de 
prévia solicitação de autorização à Secretaria de 
Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (SECAP) para 
a realização de campanhas pelas seguradoras de 
incentivo junto aos corretores, agentes e representan-
tes de seguros. 

Relator: Luiz Tavares Pereira Filho / Convidada: 
Superintendente Jurídica Glauce Carvalhal. 
Aprovada a proposta de intervenção da CNseg no 
Recurso Extraordinário nº 609096 no STF (tema 372).

Relatores: Marcio Serôa de Araujo Coriolano e 
Luiz Tavares / Convidada: Superintendente Jurídica 
Glauce Carvalhal: Aprovada a criação da Comissão 
Temática sobre LGPD na CNseg, bem como aprovada, 
ad referendum do Conselho Diretor, a composição da 
Comissão, com vistas ao início imediato das suas 
atividades.

Relatora Convidada: Diretora-Executiva Solange 
Beatriz Palheiro Mendes: Aprovado o nome de Maria 
Carolina de Oliveira (Tokio Marine Seguradora S/A) 
para assumir a Presidência da Comissão de Relações de 
Consumo, para cumprir, até o término, o atual mandato 
do Conselho Diretor.

Notícias do Presidente
Campanhas de Incentivo  
aos Corretores (Sorteios) 

PIS/COFINS sobre Receitas Financeiras 

LGPD 

Lista tríplice para escolha do 
Presidente da Comissão de 

Relações de Consumo 
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Assuntos Jurídicos 
Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas 
Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Microsoft Teams 
Data: 03/03
Assuntos tratados:

> Jurisprudência Comentada: foram analisadas as deci-
sões judiciais proferidas nos seguintes processos:

• Superior Tribunal de Justiça (STJ): (i) Recurso 
Especial nº 1.787.318, de Relatoria do Ministro 
Paulo de Tarso Sanseverino, no sentido de que 
atropelamento por ônibus é acidente de consumo 
mesmo não havendo vítimas entre os passageiros; 
(ii) Recurso Especial nº 1825716, de Relatoria do 
Ministro Marco Aurélio Bellizze, que determinou ser 
exclusivo do estipulante o dever de informar sobre 
cláusulas do seguro de vida em grupo; 

• Tribunal Superior do Trabalho (TST): (i) Recurso de 
Revista nº 11440-33.2016.6.09.0009, de Relatoria do 
Ministro Caputo Bastos, que entendeu ser de cinco 
anos o prazo prescricional da pretensão relativa ao 
prêmio de seguro de vida previsto em norma cole-
tiva e estabelecido em decorrência da prestação 
laboral;

> Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ): 
(i) Processo nº 0059578-22.2019.8.19.0001 – Decisão 
do Órgão Especial do TJ/RJ, que entendeu pela deli-
mitação do risco de seguro em caso de cobertura de 
roubo ou furto qualificado de celular;

> Ações Judiciais sobre a incidência de PIS/COFINS nas 
Receitas das seguradoras;

> Campanhas comerciais de incentivos;

> Consulta Pública Susep nº 04/2021, que dispõe sobre 
a utilização de meios remotos nas operações de 
seguro, previdência complementar aberta e capita-
lização - Avaliação CAJ; 

> Revista Jurídica de Seguros; 

> Notícias da Audiência Pública sobre a alteração do 
Decreto do SAC; 

> Atualização do Projeto Banco de Jurisprudência; 

> Criação de Comissão LGPD no âmbito da CNseg; 

> Notícias do Julgamento do Recurso Extraordinário nº 
1101937, que trata da territorialidade da decisão em 
Ação Civil Pública.

Ouvidoria / Relações de Consumo  
(reunião extraordinária)

Presidida por: Luciana Dallagnol (CNseg)
Microsoft Teams
Data: 04/03
Assunto tratado:

> Alinhamento sobre a Audiência Pública da Senacon 
sobre Conciliação nos conflitos de consumo.

Comissões Temáticas

Relator: Superintendente Genildo Lins. 
Atualizadas as principais proposições legislativas de 
interesse do Setor Segurador.

Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre 
Leal. Atualizados os seguintes assuntos: i) Consulta 
Pública SUSEP nº 03/2021 - Credenciamento de 
registradoras e homologação dos sistemas: ii) Consulta 
Pública SUSEP nº 04/2021 - Meios Remotos; iii) 
Consulta Pública SUSEP nº 05/2021 – Microsseguro; iv) 

Informado sobre a conclusão da CCT 2021, 
conforme segue: i) escalonamento do reajuste em 
duas faixas: a) Faixa 1: até salário ou fração salarial de 
R$ 4.000,00 com reposição de 80% da inflação do 
período (4,36%) e b) Faixa 2: salário ou fração salarial 
superior a R$ 4.000,01 com reposição de 50% da 
inflação do período (2,73%); ii) benefícios: reposição de 
90% da inflação (4,91%); e iii) texto da CCT 2020 
acrescido das Cláusulas sobre Teletrabalho e Repúdio à 
Violência Contra a Mulher.

Proposições Legislativas 

Assuntos Regulatórios 

Convenção Coletiva de Trabalho 2021 

Open Banking / Open Insurance; e v) Sandbox – novas 
empresas autorizadas.
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Investimentos
Presidente: Roberto Takatsu (HDI Seguros) 
Microsoft Teams
Data: 08/03
Assuntos tratados:

> Conta de reserva técnica - Relato do teste da conta 
reserva técnica realizada com a Bradesco - Relator: 
Denis Batista (Susep);

> Ativos no Exterior - Discutir a forma de comprovação 
e bloqueio de ativos no exterior, que atualmente é 
realizado por carta.

Governança e Compliance 
Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Microsoft Teams
Data: 09/03
Assuntos tratados:

> PLD/FT:

• Retorno sobre a dilação de prazo PLD/FT; 

• Estudo de Risco; 

• Solução EY para PLD/FT; 

> Open Insurance - Troca de informação API de 
produtos; 

> SRO - Ações FenSeg; 

> GT Auditoria - Atualização do parecer técnico da EGR;

> Consulta Pública 04/2021 - Meios Remotos; 

> Atualização LGPD - Criação da comissão no ambiente 
CNseg;

> Processo de regulamentação sobre incidente de 
insegurança com tomada de subsídio - ANPD.

Ouvidoria / Relação de Consumo  
(reunião extraordinária)

Presidida por: Luciana Dallagnol (CNseg)
Microsoft Teams
Datas: 10 e 18/03
Assunto tratado:

> Alinhamento sobre as devolutivas do 8º Colóquio.

Processos e Tecnologia  
da Informação
Presidente: José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data:11/03
Assuntos tratados:

> Apresentação FS – ISAC;

> Comissão de LGPD (Tomada de subsídios); Relatora: 

Glauce Carvalhal;

> Consulta Pública Susep nº 4/2021 – Meios Remotos;

> Open Banking/Insurance.

Digitalização
Presidente: Elisangela Silva Nozaki (Liberty Seguros)
Microsoft Teams
Datas: 15 e 17/03
Assunto tratado:

> Alinhamento de proposta para a Consulta Pública 
Susep º 04/2021, que dispõe sobre a utilização de 
meios remotos nas operações de seguro, previdência 
complementar aberta e capitalização.

Obs.: Também participaram da reunião representantes de outras 
Comissões e das Federações.

Governança e Compliance  
(reunião extraordinária)

Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Microsoft Teams
Data: 16/03
Assunto tratado:

> Questionário de PLDFT enviado pela Susep.

Atuarial
Presidente: Marcos Spiguel (Prudential)
Microsoft Teams
Data: 16/03
Assuntos tratados:

> GT REP - Atualização do tema;

> SRO - Atualização do tema;

> Consultas Públicas:

• CP 04.2021 – Meios remotos;

• CP 05.2021 – Microsseguros;

• CP 06.2021 – Seguro de Responsabilidades;

> Direitos Creditórios – Utilização de parcelas não ven-
cidas através dos recebíveis de cartão de crédito - 
Avaliar a conveniência de retomar o assunto e marcar 
reunião com a Susep;

> Apresentação da Cost House para CNseg - Avaliar a 
possibilidade de incluirmos a apresentação da Cost 
House na próxima reunião da Comissão.

Inteligência de Mercado
Presidente: Gilberto de Oliveira Garcia (Liberty 
Seguros)
Microsoft Teams
Data: 17/03
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Assuntos tratados:

> Apresentação da Conjuntura Macroeconômica por 
Pedro Simões da SUESP/CNseg;

> Relato sobre Open Insurance e SRO, por Karini 
Madeira da SUPAT/CNseg;

> Relato sobre PIX, membros da CIM;

> Outros assuntos.

Resseguro
Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 18/03
Assuntos tratados:

> Apresentação do Mapa Estratégico;

> Apresentação da Radiografia  
do Mercado Ressegurador;

> Melhorias das Operações de Resseguro (GT Fenaber) 
- Atuação morosa em processos judiciais; 

> Embargo e Sanções (em conjunto com a Comissão 
Estratégica de Seguros Corporativos da FenSeg).

Administração e Finanças
Presidente: Laenio Pereira dos Santos (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 22/03
Assunto tratado:

> Contas Transitórias / Direitos Creditórios - Ajustes 
normativos necessários.

Obs.: A reunião contou com a participação de representantes da 
FenSeg, FenaPrevi e FenaCap.

Ouvidoria (reunião extraordinária)

Presidente: Silas Rivelle (Unimed Seguros)
Microsoft Teams
Data: 23/03
Assunto tratado:

> Índice de Reclamações da Susep

Integração ASG
Presidente: Fátima Lima (Mapfre Seguros Gerais)
Microsoft Teams
Data: 24/03
Assuntos tratados:

> Instituto Ação Pela Paz;

> Relatos:

• Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros 
de 2020;

• Workshop CNseg & PSI – TCFD;

• Workshop MiN & CNseg – The Microinsurance 
Landscape 2020, 14/04, das 10h às 12h;

• Insuring the climate transition;

• Manual de integração das recomendações TCFD no 
Setor de Seguros;

• Matriz de Materialidade do Setor de Seguros;

• Conseguro: Painel ASG;

> Consulta Pública Susep nº 05/21 - princípios e carac-
terísticas gerais para a operação de microsseguros;

> Outros assuntos.

Ouvidoria / Relação de Consumo  
(reunião extraordinária)

Presidida por: Luciana Dallagnol (CNseg)
Microsoft Teams
Data: 25/03
Assunto tratado:

> Alinhamento para Audiência Pública da Senacon, 
utilização de facilitadores e ODR nos conflitos de 
consumo.

Seguros Inclusivos  
(reunião extraordinária)

Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco)
Microsoft Teams
Data: 25/03
Assunto tratado:

> Alinhamento sobre a Consulta Pública Susep 05/21.
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Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade, 
em 04 de março, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Consulta Pública nº 18/2021 - Seguros de Grandes Riscos: foi informado  que a Resolução CNSP que abordará 
as regras para a estruturação de produtos de grandes riscos já se encontra com seu texto concluído e, breve-
mente, será expedida ao mercado.

Índice de Qualidade e Exposição na Mídia (IQEM) 
- Relator: Gabriel Oliven (Lupa Assessoria de 
Imprensa). Apresentados os dados da Federação de 
dezembro/2020 e janeiro/2021.

Assembleia Geral Ordinária (AGO) da FenSeg: 
aprovada a realização da AGO em 31/03, conforme 
previsto no Estatuto da Federação, para aprovar as 
contas da Federação relativas ao exercício de 2020 e 
para referendar indicações de novos Diretores ou 
eleger substitutos para completar mandato 
2019/2022.

Assembleia Geral Ordinária (AGO) da FenSeg: 
aprovada a realização da AGO em 31/03, conforme 
previsto no Estatuto da Federação, para aprovar as 
contas da Federação relativas ao exercício de 2020 e 
para referendar indicações de novos Diretores ou 
eleger substitutos para completar mandato 
2019/2022.

Filiação - Estudo para Alteração do Estatuto: dis-
ponibilizada correspondência direcionada à 
Seguradora Pier, registrando que, atualmente, não 
há possibilidade de atendimento à solicitação da 
sandbox para se filiar à FenSeg. Entretanto, ficou 
deliberada a execução de estudo com vistas a deter-
minar as alterações estatutárias necessárias para a 
criação de categoria adicional de associados.

Apresentação 

Pauta Deliberativa

Pauta Informativa

Notícias do Presidente 

Consulta Pública Susep nº 03/2021 - SRO/
Entidades Registradoras - Ofício CNseg/Presi – 
015/2021: compartilhado o referido Ofício.

Consulta Pública nº 25/2020 - SRO: Reuniões com 
a Susep sobre Riscos Financeiros – Lições Aprendidas 
com a implantação no Seguro Garantia: apresentadas 
as principais premissas sobre a implantação do SRO, 
que foram discutidas em reuniões realizadas com a 
Susep, em 22 e 23/02/2021 e, ainda, as principais difi-
culdades sofridas e lições aprendidas por ocasião da 
implementação do plano-piloto relativo ao Seguro 
Garantia. Foi disponibilizado, ainda, o teor do Ofício 
CNseg – 013/2021, que encaminhou sugestões e pro-
postas de modificação da minuta da referida Consulta 
Pública.

Circular Susep nº 621/2021 - Seguros de Danos 
(CP 16): informadas as principais modificações e os 
novos conceitos divulgados pela referida circular 
para a estruturação dos produtos de seguros de 
Danos e Responsabilidades, que integram o material 
encaminhado à Diretoria.

Seguro Garantia - Reunião com Susep: relatada 
reunião com a Autarquia, realizada em 24/02/2021. 

Circular Susep nº 612/2020 - Prevenção e 
Combate à Lavagem de Dinheiro – Ofício CNseg/
Presi 016/2021: distribuída a íntegra do Ofício, que 
pleiteia a dilação por 70 dias da norma para que 
todas as seguradoras finalizem as aprovações das 
alterações em políticas e manuais de 
procedimentos.

Consulta Pública nº 04/2021 - Meios Remotos: 
informado que a nova minuta de resolução vai revo-
gar as resoluções anteriores sobre o tema, Resoluções 
CNSP 359/17 e 294/13, apresentando um novo com-
pilado bem mais enxuto. O assunto está sendo 
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conduzido pela Comissão de Digitalização da CNseg 
e tem previsão de reunião de alinhamento das pro-
postas em 15/03/2021.

Microsseguro: distribuída a minuta do Ofício que 
será encaminhado à Susep.

Sinistros de Transportes: relatada a reunião 
ampliada realizada sobre o tema Avaria Grossa.

Proposta do INMET para Acordo de Cooperação 
Técnica:  relatada a proposta para desenvolvimento 

de estudos com o IMET, com objetivo de prover o 
mercado de informações necessárias ao desenvolvi-
mento dos seguros paramétricos.

Demonstrações Financeiras: apresentadas as 
demonstrações financeiras da Federação, relativas a 
janeiro/2021.

Estatísticas: apresentadas as estatísticas da Susep 
até dezembro/2020.

Riscos Patrimoniais – Massificados
Presidente: Jarbas de Medeiros (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 02/03
Assuntos tratados:

> IP Residencial: Apresentação e aprovação final do 
estudo atualizado;

> IP Residencial x Jornada do Consumidor - Evento/
Webinar em Conjunto com a SUREC/CNseg – 
Participação: Henrique Silveira Nogueira (SUREC/
CNseg);

> Amicus Curiae nos processos de Ações de 
Ressarcimento contra Concessionárias de Energia;

> Nichos Diferenciados - Atualização do Trabalho para 
Encaminhamento à Diretoria em abril/2021;

> CP 25 – SRO;

> Assuntos diversos.

Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos
Presidente: Thisiani Martins (AXA)
Microsoft Teams
Data: 03/03
Assuntos tratados:

> Consulta Pública 25 – Reuniões com a Susep;

> Circular Susep 621/2021- Seguros de Danos (CP 16);

> Assuntos diversos.

Prevenção e Combate à Fraude
Vice-presidente: Anderson Mendonça (Allianz)
Microsoft Teams
Data: 04/03

Assuntos tratados:

> Fraude na Proliferação de Bônus;

> SQF – Sistema de Quantificação de Fraudes;

> Proposta de novo modelo para o Relatório de 
Contribuições no Fórum;

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

> Assuntos Jurídicos; 

> GT Danos Corporais;

> Assuntos gerais.

Transportes
Presidente: Paulo Alves (AXA XL)
Microsoft Teams
Data: 09/03
Assuntos tratados:

> Circular Susep nº 621/2021 – Seguros de Danos (CP 
16);

> SRO – Sistema de Registros de Operações – 
Informações a serem solicitadas pela Susep/Criação 
de Manual Orientativo Específico para Transportes;

> Assuntos diversos.

Responsabilidade Civil - Geral
Presidente: Lilian Greco (Mapfre)
Microsoft Teams
Data: 11/03
Assuntos tratados:

> Circular Susep nº 621 – Seguros de Danos;

> Report e Comentários com relação ao SRO – Sistema 
de Registro de Operações;

Comissões
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> Proximidade da Publicação da Norma sobre 
Responsabilidade Civil – Notícias da Susep;

> Ações Grupo para temas em andamento:

• GT para estudo e elaboração de relato e recomen-
dação ao mercado em relação à Súmula 642;

• GT para estudo e elaboração de relato e recomen-
dação ao mercado em relação a riscos, estrutura e 
cuidados para elaboração de cláusula (case Danos 
Morais). Participantes: Mauricio Verdini (Porto 
Seguro); 

• GT para estudo e elaboração de relato e reco-
mendação ao mercado em relação ao compara-
tivo, à comercialização e aos dados para análise – 
RC Ambiental vs RC Poluição Súbita. Participantes: 
Gisele Michelmann (Chubb); Fabio Barreto (Chubb) e 
Eraldo Silva 

• GT para estudo e elaboração de relato e reco-
mendação ao mercado em relação à exposição 
de RC Produtos – Atos Dolosos de Empregados. 
Participantes: Mauricio Verdini (Porto Seguro);

• Assessoria Jurídica nos Produtos de R.C.Geral – 
Oferecer aos Segurados. Revisitar a recomenda-
ção da Susep – Participação: Sergio Mello (AIDA); 
Gerlane Lopes (Excelsior); Nathalia Martins (CNseg); 

> Assuntos diversos.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Rocha (Allianz)
Microsoft Teams
Data: 12/03
Assuntos tratados:

> Consulta da Comissão de Transportes;

> Alinhamento de Teses. Decisão do TRT 4ª Região. 
Pagamento de dano moral coletivo de R$ 1 mi. Banco 
de dados ilícitos de motoristas rodoviários;

> Indicação de membro da Comissão para participar da 
Comissão de Riscos Patrimoniais – Massificados;

> Circular SUSEP nº 621/2021 – Comentários;

> Assuntos gerais.  

Automóvel 
Presidente: Walter Pereira (Zurich Brasil)
Microsoft Teams
Data: 17/03
Assuntos tratados:

> Assuntos da SUPEN;

> IBGE: atualização dos índices de seguros;

> PL 4186/2019, que trata de obrigar as seguradoras 

que operam no ramo Automóvel e fornecem o ser-
viço de carro reserva a ofertar carro reserva adaptado 
para pessoas com deficiência, desde que essa condi-
ção esteja declarada na proposta e na contratação do 
seguro;

> Open Insurance: API Auto;

> SRO – Sistema de Registro de Operações;

> Pátio Legal RJ;

> Assuntos de Sinistros; 

> Projeto Arco Seguro: iniciativa FIRJAN;

> Assuntos gerais.

Seguro Rural 
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 18/03
Assuntos tratados:

> Sugestões para elaboração do Plano Trienal do 
Seguro Rural - PTSR 2022/2024;

> Subvenção Federal;

> Subvenção Estadual: Paraná e São Paulo;

> Instituto Pensar Agro;

> Produtos Paramétricos: reunião com INMET;

> Assuntos gerais:

• GT Assuntos Susep;

• GT Equipamentos e Penhor Rural;

• Participação Ezze Seguros;

• Monitor do Seguro Rural;

• GT RNS Rural;

• Reunião com a Fenaber;

• Relações Governamentais;

• GT Base de Dados.

Riscos de Crédito & Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Microsoft Teams
Data: 18/03
Assuntos tratados:

1ª parte - Crédito: 

> Consulta Pública nº 25/2020 – Manual de Orientações 
– Crédito e fiança locatícia;

> APEX – Resposta do Sr. Juarez Leal;

> ABGF – Resposta do Sr. Lázaro Coelho Lima;

> Assuntos gerais. 
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2ª parte - Garantia: 

> Edital CPTM – Impugnação pela FenSeg – Reunião 
com IFC e Governo de SP – Protocolo de recurso 
administrativo;

> Circular SUSEP nº 577 e Retroatividade – Reunião com 
a SUSEP;

> Projeto MC/VA – Reunião com o MDR – Atualização;

> Consulta Pública nº 25/2020 – Manual de Orientações 
– Crédito e fiança locatícia;

> Carta Circular Eletrônica nº 1/2021/DIR1/SUSEP – 
Trata dos esclarecimentos acerca de cláusula parti-
cular sobre atos de corrupção no âmbito do Seguro 
Garantia;

> Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Felipe Schmit (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 23/03
Assuntos tratados:

> Seguro Garantia – Relator: Roque Melo (Presidente da 
Comissão de Seguro de Crédito e Garantia);

> Consulta Pública nº 25/2020 – SRO - Manual de 
Orientação;

> Consulta Pública nº 06/2021 – Dispõe sobre os segu-
ros do grupo responsabilidades; 

> Circular Susep nº 621/2021 – Apresentação da FenSeg 
sobre o normativo;

> Participação na Comissão de Resseguro da CNseg 
para discussão da Cláusula de Embargos e Sanções;

> Assuntos gerais.

> Follow Up: 

• Decisão judicial em UK sobre Lucros Cessantes;

• SRO – Consultas Públicas para os diversos ramos;

• Nichos Diferenciados de Mercado - Atualização.

Riscos de Engenharia
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Microsoft Teams
Data: 25/03
Assuntos tratados:

> Presença do Sr. James Hodge, Head da área de Energy 
& Construction da Willis;

> Consulta Pública nº 25/2020 – Manual de Orientação;

> Consulta Pública nº 06/2021 – Dispõe sobre os segu-
ros do grupo responsabilidades; 

> Circular SUSEP nº 621/2021 – Apresentação da FenSeg 
sobre o normativo;

> PM/VA – Reunião com o MDR – Atualização;

> Assuntos gerais.

Diretoria FenaPrevi
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge 
Nasser, em 17 de março, por videoconferência, tratou, entre outros assuntos, de alterações no 
Estatuto Social, da nova assessoria de comunicação e de temas da agenda de fomento da Federação.

Comissões

Comunicação, Marketing e Eventos
Presidente: Henrique Dias (Unimed)
Meio Remoto 
Data: 09/03
Assuntos tratados:

> Apresentação CINEGROUP;
> Agência de Comunicação;
> Book FenaPrevi 2020; 
> Agenda de trabalho da Comissão.
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Produtos de Risco  
(reunião extraordinária)

Presidente: Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
Meio Remoto 
Data: 11/03
Assuntos tratados:
> Escopo do API de Seguros de Pessoas; 
> Exemplificação API Funeral.

Atuarial
Presidente: Celina Costa (Brasilprev)
Meio Remoto 
Data: 18/03
Assuntos tratados:
> Circular SUSEP nº 623/2021 - Atualização das Tábuas 

Biométricas BR-EMS;
> Projeto ‘Evolução das Tábuas Biométricas BR-EMS: 

incorporação de improvement’, em parceria com a 
ABRAPP;

> Projeto ‘Evento internacional acadêmico sobre o 
impacto da covid-19 na precificação dos seguros de 
pessoas’, em parceria com a UFRJ; 

> Estudo UFRJ sobre a “Penetração regional dos 
seguros de pessoas e dos planos de caráter 
previdenciário”;

> ETTJ; 
> Relato dos temas discutidos na Comissão Atuarial 

da CNseg, em 16/03.

Produtos de Risco | Produtos por 
Sobrevivência | Assuntos Jurídicos 
Presidentes: Ana Flávia Ferraz (Bradesco) | João Batista 
Mendes Ângelo (Zurich) | Greicilane Ruas (Icatu)
Meio Remoto 
Datas: 15 e 17/03
Assunto tratado: 
> Reunião conjunta com a CNseg para tratar da 

Consulta Pública 04/2021 (Meios Remotos).

Assuntos Contábeis e Fiscais | 
Atuarial
Presidente: Flávia Vieira (Sul América) | Celina Costa 
(Brasilprev)
Meio Remoto 
Data: 22/03
Assunto tratado: 
> Reunião conjunta com a Comissão de Administração 

e Finanças da CNseg.

Gestora do SIDE
Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz (Bradesco Vida 
e Previdência)
Microsoft Teams 
Data: 23/03
Assuntos tratados:
> Melhorias e Backlog;
> Advertência em Pagamentos;
> LGPD;
> Assuntos diversos.

Investimentos
Presidente: Vinícius Cruz (Bradesco)
Meio Remoto 
Data: 25/03
Assuntos tratados:
> Ofício Eletrônico nº 1598/2020/COATE/CGSUP/DIR2/

SUSEP – resposta ao Ofício PRESI 19/20;
> Resolução CMN nº 4.444/2015;
> Vencimento das NTN-Cs em abril de 21;
> Pesquisa sobre práticas ASG; 
> Audiência Pública SDM nº 08/20 - minuta de nor-

mativo dispondo sobre a constituição, o funciona-
mento, a divulgação de informações dos fundos de 
investimento, bem como sobre a prestação de ser-
viços para os fundos.

Produtos de Risco | Produtos  
por Sobrevivência | Assuntos 
Jurídicos | Atuarial
Presidentes: Ana Flávia Ferraz (Bradesco) | João 
Batista Mendes Ângelo (Zurich) | Greicilane Ruas (Icatu) 
| Celina Costa (Brasilprev)
Meio Remoto 
Data: 25/03
Assunto tratado:
> Reunião conjunta com a CNseg para tratar da 

Consulta Pública nº 05/2021 (Microsseguros).
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Comissões

Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 02/03
Assuntos tratados:

> Telessaúde;

> Projetos de Lei;

> Consulta Pública 84 – Revisão do processo de atu-
alização do Rol RN 465/2021- Novo Rol;

> Exames para diagnóstico da AME;

> FAQ ANS – RN 424/2017 - Junta médica e 
odontológica.

Relacionamento com Clientes
Presidente: Andrea Fortes (Amil)
Microsoft Teams
Data: 03/03
Assuntos tratados:

> Decreto SAC;

> Audiência Pública SENACON 08/03/21;

Ética
Presidente: Natália Gennari Endrigo Schaffer 
(SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 03/03
Assunto tratado:

> Temas apresentados pelas associadas em rela-
ção aos principais procedimentos auditados pelas 
operadoras. 

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Boas Veloso (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 08/03
Assuntos tratados:

> Consulta Pública nº 82/2021;

> Novos modelos de remuneração.

Odontológica
Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev)
Microsoft Teams
Data: 09/03
Assuntos tratados:

> Consulta Pública 84 – Revisão do processo de atu-
alização do Rol;

> RN 465/2021- Novo Rol;

> Comunicação - Campanha Mitos e Verdades; 

> FAQs RN 424/2017- Junta médica e odontológica;

> CFO- Assinatura Digital.

Jurídica
Presidente: Fabiano Catran (Seguros Unimed)
Microsoft Teams
Data: 11/03
Assuntos tratados:

> Temas no STF (Territorialidade da ACP e ICMS/SP);

> Temas STJ (panorama STJ); rol de procedimentos; 
prescrição; rescisão de plano coletivo com trata-
mento médico pendente; legitimidade da recusa 
do procedimento complementar à cirurgia bariá-
trica pelo plano de saúde;

Diretoria FenaSaúde
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu 
Amoroso Lima, em 31 de março, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Temas Jurídicos;
Temas Regulatórios;
Temas da Comunicação;
Assembleia Geral Ordinária para aprovação das 

contas de 2020;

Assembleia Geral Extraordinária, referendando a 
indicação do Sr. Alfredo Lalia Neto em substituição ao 
Sr. Francisco Caiuby Vidigal Filho, da Sompo Saúde 
Seguros S.A.
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> Ingresso do MP/SP como amicus curiae no STJ;

> Autismo;

> Inclusão de custos da obrigação de fazer no côm-
puto dos honorários sucumbenciais;

> Inscrições nos Conselhos Profissionais.

Solvência
Presidente: Glaucia Carvalho (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 12/03
Assuntos tratados:

> Contribuições para a Consulta Pública n° 83 – 
Capital regulatório com base nos riscos operacio-
nal e legal;

> Elaboração de ofício a ser encaminhado à ANS 
com contribuições das associadas sobre o cálculo 
do capital considerando os novos riscos e também 
o impacto da aplicação desses novos riscos no 
capital.

GT COPISS
Coordenador: Jansen Pereira (FenaSaúde)
Microsoft Teams
Data: 12/03
Assuntos tratados:

> Nova versão do Padrão TISS;

> Dígito adicional na Terminologia de OPME e 
Materiais Especiais;

> Monitoramento Assistencial – Identificação de 
valores elevados no envio de dados para a ANS em 
2020;

> Notificação dos atendimentos de Telessaúde;

> Mensagem de Anexo de Documentos Reunião 
Extraordinária.

Contábil
Presidente: Alberto Barcellos (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 15/03
Assuntos tratados:

> Aprovação de ajustes no plano de contas 2022;

> Revisão de alguns pontos pendentes para envio de 
ofício à ANS, com contribuições para o novo plano 
de contas a ser implementado em 2022.

Técnica de Saúde
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes (Notredame/
Intermédica)
Microsoft Teams
Data: 16/03
Assuntos tratados:

> Junta Médica;

> RN  162;

> GT NTRP;

> Informes: 

• Telessaúde - Reunião Frente Parlamentar (PL 
2.394/20);

• Rol de procedimentos e CP 84 (processo de atua-
lização do Rol);

• CP 82 – Alteração na rede hospitalar;

• CP 83 – Capital baseado em risco;

• Ofício conjunto – Suspensão dos prazos de 
atendimento;

• GT COPISS.

Comunicação
Presidente: Ranny Allonso (Amil)
Microsoft Teams
Data: 23/03
Assuntos tratados:

> Mudanças na Comunicação da FenaSaúde: 

• Apresentação de Roberto Pellim – coordenador 
de Comunicação da FenaSaúde;

• Apresentação da Conteúdo – nova agência da 
FenaSaúde (imprensa e redes sociais);

• Apresentação dos Diagnóstico e Tratamento da 
Comunicação da FenaSaúde;

> Temas internos: 

• Comunicado sobre a nova lista de presença;

• Campanha telessaúde;

• Temas prioritários;

• Iniciativas internas;

• Eventos;

• Demandas de imprensa.
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Participação da FenaSaúde em eventos do setor

Central Nacional Unimed
Tema: Reunião Alinhamento e Compartilhamento de 
Estratégias no Combate à Covid-19
Palestrante: Vera Valente
Data: 11/03/2021

CNSaúde
Tema: Lançamento Código de Conduta dos Prestadores 
de Serviços de Saúde para Atendimento à Lei Geral de 
Proteção de Dados 
Palestrante: Vera Valente
Data: 19/03/2021

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, em 17 
de março, tratou dos seguintes assuntos, entre outros: 

Painel Estratégico 2020/2021: relatado o anda-
mento do assunto;

Solvência – Fluxo Realistas: informado o anda-
mento do assunto;

Plano de Comunicação Institucional: dado conhe-
cimento sobre a nova proposta elaborada pela Repense 
Comunicação;

SRO: informado sobre a constituição de GT multidis-
ciplinar para tratar o tema;

Aprovação das Demonstrações Financeiras da Federação em 2020: apresentadas as demonstrações contábeis 
da FenaCap de 2020, acompanhadas do relatório da Grant Thornton Auditores Independentes. Após apreciação, foi 
deliberado o envio da matéria para apreciação do Conselho Fiscal para emissão do parecer e posterior encaminha-
mento à AGO, que será realizada de forma virtual, em 16/04/2021.

Conhecimento

Deliberações

Temas relevantes: dado conhecimento sobre os 
assuntos que estão sendo tratados no âmbito da Susep, 
da CNSeg e do Congresso que afetam o mercado de 
Capitalização;

Execução Orçamentária: apresentadas receita e 
despesas da Federação de fevereiro de 2021;

Dados Estatísticos: apresentados os dados estatís-
ticos do mercado de janeiro/2021;

Comissões Técnicas: dado conhecimento sobre os 
assuntos discutidos nas Comissões Técnicas da FenaCap.
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Comissões

Produtos / Atuarial / Tecnologia  
Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)  
Microsoft Teams
Data: 10/03 
Assuntos tratados:

> Apresentação dos impactos gerados pelos atuais 
investimentos em tecnologia por Antônio Fonseca 
(LGPD); 

> Relato Reunião Susep;

> Monitoramento:

• GT Atuarial - Resolução IBA;

• GT Fluxo Realista;

• GT Open Insurance;

> Relato Comissões CNseg (CPTI e CAT);

> Inclusão da figura de beneficiário em Capitalização 
- análise dos riscos e benefícios;

> SRO – Atualização.

Comunicação
Presidente: Roberta Monteiro (Brasilcap)   Microsoft 
Teams  
Data: 11/03  
Assuntos tratados:  

> Relato CCM/CNseg;  

> Plano de comunicação e relacionamento para 2021; 

> GT de Briefing para processo de concorrência.

Jurídica / Controles Internos   
Presidente: Simone Moregola (Liderança 
Capitalização) 
Microsoft Teams 
Data: 25/03
Assuntos tratados: 

> Relato do GT de PLs;

> Relato sobre Consulta Pública 04/2021 (Meios 
Remotos);

> Inclusão do beneficiário em Capitalização;

> Microsseguros – análise de possíveis benefícios para 
o setor de Capitalização.

Administração e Finanças
Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)   
Microsoft Teams 
Data: 26/03
Assuntos tratados:

> GT – Fluxo Realista (EY);

> Relato da CINV/CNseg;

> Relato da CAFIS/CNseg;

> Reunião SUSEP - Proposta Estratégica FenaCap 
(Lista de prioridades);

> Direito Creditório para Capitalização.
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Notícias

Uma pesquisa realizada no mercado local, acompa-
nhada das principais ações (públicas e privadas) volta-
das ao público sênior em cinco países com a maior pre-
sença de idosos em sua população, é o mote do estudo 
“Público sênior, oportunidades e desafios para o 
mercado segurador - Fase II”, concluído pelo Grupo de 
Trabalho da Comissão de Inteligência de Mercado (CIM), 
da Confederação Nacional das Seguradoras - CNseg.  

A ideia central do estudo foi entender como o mercado 
local está trabalhando com esse público e conhecer a 
experiência internacional de forma a oferecer insights 
às seguradoras a fim de ampliar a oferta de produtos e 
serviços a uma faixa de consumidor que será progres-
sivamente mais relevante no mercado com o avanço 
da longevidade. “O estudo mostra que as segurado-
ras, inclusive aqui, devem ter estratégias para atender 
ao consumidor que envelhecerá nos próximos anos ou 
décadas. Esse público, enquanto ativo e independente, 
tem poder de compra e alguns deles podem se dar 
ao luxo de gastar um pouco mais. O mercado segu-
rador precisa estar atento à cadeia de valor que surge 
em seu entorno e aos riscos específicos de cada ativi-
dade”, destaca Antonieta Scarlassari, líder do Grupo de 
Trabalho responsável pela pesquisa.

Na pesquisa, que teve adesão de 42% das seguradoras 
selecionadas para o estudo, foram levantados aspectos 
relacionados a produtos, serviços, análise de informa-
ção, subscrição, ações de comunicação, idade máxima 
na contratação do seguro, distribuição dos clientes por 
faixa etária e programa de contratação de funcionários.

Clique aqui e confira o estudo na íntegra.

A ampliação da contratação de seguros pelas Micro 
e Pequenas Empresas (MPE) motivou a Comissão de 
Inteligência de Mercado (CIM) da CNseg a produzir um 
estudo a partir dos diversos perfis de empresas existen-
tes nesse segmento. A falta de conhecimento das micro 
e pequenas empresas em relação aos produtos ofereci-
dos (e de sua relevância), além da elevada taxa de encer-
ramento desse tipo de empresa são algumas das razões 
que dificultam as vendas potenciais de proteção. 

A CIM dividiu o estudo em duas fases, sendo a primeira 
focada no mapeamento e no melhor conhecimento do 
perfil das MPE. Na segunda fase, ainda em desenvol-
vimento, o objetivo é realizar uma abordagem sobre 
os produtos oferecidos pelo setor de seguros para 
as MPE. Com esse estudo, a CNseg pretende ajudar 
o setor de seguros na definição das estratégias mais 
assertivas para aumentar a taxa de penetração dos 
seguros voltados para esse segmento.   

Os resultados da primeira fase do estudo mostram que, 
antes de empreender, os proprietários de MPE já tinham 
alguma experiência profissional. No entanto, as moti-
vações de empreender para os Microempreendedores 
Individuais (MEI) estão concentradas na necessidade 
de obter uma fonte de renda ou de se tornar inde-
pendentes. Já as Microempresas e Empresas de Porte 
Pequeno (EPP) se baseiam em experiência ou conheci-
mento na área. 

“Com esse primeiro estudo, entendemos, por exem-
plo, que a região Sudeste concentra 51% das MPEs 

Economia prateada: estudo da CNseg 
aponta oportunidades e desafios

CNseg traça perfil de micro e 
pequenas empresas no Brasil

https://cnseg.org.br/data/files/95/77/13/02/8E718710BB6ABF573A8AA8A8/Estudo%20GT%20P%C3%BAblico%20S%C3%AAnior%20Fase%20II_vers%C3%A3o%20final.pdf
https://cnseg.org.br/data/files/95/77/13/02/8E718710BB6ABF573A8AA8A8/Estudo GT P%C3%BAblico S%C3%AAnior Fase II_vers%C3%A3o final.pdf
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A Diretora-Executiva da Confederação Nacional das 
Seguradoras - CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes, 
participou do webinar “Essas incríveis mulheres do 
seguro – bate-papo sobre o protagonismo feminino”, 
organizado pelo Centro de Qualificação de Corretores 
de Seguro (CQCS), em 12/03. Após um histórico sobre 
sua longa trajetória pública e privada, Solange afirmou 
que a participação das mulheres no mercado de seguros 
está cada vez maior. No entanto, frisou que é obrigação 
das empresas se empenhar em colocar metas para dimi-
nuir a diferença de gênero que ainda existe na lotação 
de cargos. 

“O mercado, hoje, reconhece a importância de se valo-
rizar a diversidade. As mulheres já são maioria no setor 
securitário, apesar de os cargos executivos ainda estarem 
predominantemente do lado masculino. Mas as ações 
práticas têm que ser implementadas, as empresas têm 
que definir metas e indicadores, como na redução da 
diferença entre cargos ocupados por homens e mulheres 
e na proporcionalidade dos executivos.”

O encontro virtual foi transmitido pelo canal do CQCS 
no YouTube e conduzido por Gustavo Dória, fundador do 
CQCS, contando com a participação da advogada e sócia 
do escritório Mattos Filho Advocacia Camila Leal Calais e 
da Diretora de Redação da Revista Apólice, Kelly Lubiato.

Solange Beatriz participa de debate sobre 
protagonismo feminino no seguro

brasileiras. O comércio é o principal setor de atua-
ção, com 42%, seguido de serviços, com 37%. São 
informações que podem contribuir para o desenvol-
vimento de coberturas mais assertivas e que atendam 
às necessidades desse nicho”, afirmou Paula Gesta, 
uma das integrantes do grupo de trabalho que ela-
borou o estudo. 

O estudo segue avançando e, na segunda fase, está 
abordando a oferta de seguros voltados exclusiva-
mente para o público MPE, como também o panorama 
da penetração dos seguros para esse público. 

Clique aqui para ler a íntegra da primeira fase do 
estudo

“Todos nós devemos semear coisas positivas para as pes-
soas ao nosso redor e, dessa forma, nossa passagem por 
esta vida já terá valido a pena”, afirmou a Diretora-Executiva 
da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes, em 15/3, na 
primeira da série de lives “Trajetórias femininas: carreira, 
sonhos e conquistas”, organizada pela a Iniciativa FIS (Fórum 
Inovação Saúde) com lideranças femininas neste mês de 
março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher. 

Carioca, filha de gaúcha, Solange Beatriz contou à jornalista 
Viviane Alexandre, da FIS, que cresceu em uma família de 
mulheres muito fortes e sempre carregou um sentimento 
intenso de igualdade entre homens e mulheres. Sentimento 
reforçado pelo fato de que, como o pai e avô, em razão das 
suas profissões, viajavam constantemente, eram as mulhe-
res que assumiam a liderança da casa, indo do cuidado 
das crianças ao gerenciamento das finanças. Assim, disse 
ela, nunca acreditou que, por ser mulher, poderia deixar de 
alcançar aquilo que almejasse. “Felizmente, jamais encontrei 
barreiras em minha vida profissional pelo fato de ser mulher, 
o que não quer dizer que essas barreiras não existam”, afir-
mou.  Confira mais no portal 
da CNseg.

No mesmo dia, foi entrevis-
tada a antropóloga Maria 
Elizabeth Brea, da Fundação 
Darcy Ribeiro, que contou 
sua trajetória na defesa dos 
povos indígenas. A entrevista 
de Solange Beatriz Palheiro 
Mendes e de Maria Elizabeth 
Brea estão disponíveis no 
canal da Iniciativa FIS no 
Instagram e podem ser assis-
tidas, clicando aqui. 

Diretora-Executiva da CNseg conta 
sua trajetória em live da Iniciativa FIS

https://cnseg.org.br/data/files/4B/D6/A9/EB/4F118710BB6ABF573A8AA8A8/Relat%C3%B3rio Final GT MPE Fase I.pdf
https://youtu.be/W4_ufi0W2Z0
https://cnseg.org.br/data/files/A5/11/73/26/02048710BB6ABF573A8AA8A8/Release - Diretora da CNseg conta sua trajet%C3%B3ria em live da Iniciativa FIS.pdf
https://www.instagram.com/tv/CMc7IlIlh9U/
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A CNseg lançou as versões em inglês e em espanhol da 
edição nº 37 da Conjuntura CNseg. Trazendo uma abran-
gente análise do setor segurador em 2020, a publicação 
também avalia o quadro macroeconômico do País, com 
todas as repercussões que a pandemia do novo corona-
vírus tem trazido para o mercado de seguros, previdên-
cia privada e capitalização. O cenário internacional tam-
bém é avaliado nessa edição, bem como o seu impacto 
na taxa projetada de crescimento do PIB de 2021.  

A Conjuntura CNseg, que traz mensalmente uma aná-
lise do estado dos segmentos de Seguros de Danos 
e Responsabilidades, Coberturas de Pessoas, Saúde 
Suplementar e Capitalização, tem o objetivo de exami-
nar aspectos econômicos, políticos e sociais que podem 
exercer influência sobre o mercado segurador brasileiro. 
Com a publicação das versões em inglês e em espanhol, 
a publicação tem o seu alcance estendido a um público 
ainda maior, permitindo que entidades, empresas e 
profissionais do setor segurador internacional tenham 
acesso a uma avaliação das condições brasileiras em 
2020, além de outras informações qualificadas do con-
texto por meio dessa importante publicação que já é 
referência sobre o setor segurador no Brasil.  

Edições em inglês e em espanhol da 
Conjuntura CNseg nº 37 com análises de 
2020 ampliam o alcance da publicação

A Confederação Nacional das Seguradoras - CNseg 
informou que a 38ª Conferência Hemisférica da FIDES 
está prevista para ocorrer no Brasil no segundo semes-
tre de 2023. Não fosse a pandemia, que já havia pro-
vocado um adiamento, o evento seria realizado no ano 
que vem, em 2022.

Em decorrência da persistência do contágio da Covid-
19 em nível mundial, consequentes restrições sanitá-
rias impostas pelas autoridades de saúde e a ausência 
de previsão concreta do término do contágio, a CNseg 
propôs, e o colegiado da Federação Interamericana 
de Empresas de Seguros (FIDES) acolheu o novo adia-
mento da próxima Conferência.

O Brasil já sediou por duas vezes a FIDES, em 1954 e 1979, 
ambas realizadas na cidade do Rio de Janeiro. A última 
edição do evento, a de 2019, ocorreu na Bolívia, quando 
da aclamação do Rio para a próxima edição. A Fides é 
uma organização sem fins lucrativos que congrega as 
associações representativas do setor de seguros de 18 
países da América Latina, Estados Unidos e Espanha. 
Entre outras atribuições, cabe-lhe cuidar da imagem ins-
titucional do seguro e do resseguro, de estimular seu 
desenvolvimento, de promover o intercâmbio entre os 
mercados regionais e realizar pesquisas e programas de 
educação em seguros.

Conferência Hemisférica da  
FIDES Rio adiada para 2023

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n37-versao-em-ingles.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n37-versao-em-espanhol.html
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Impactos da pandemia, inovações tecnológicas e o 
futuro do setor segurador em três diferentes países 
(Brasil, Bolívia e Espanha) foram os temas do painel 
que reuniu, em 19/03, o Presidente da Confederação 
Nacional das Seguradoras e da Comissão Regional Sul 
da Federação Interamericana de Empresas de Seguros 
(FIDES), Marcio Coriolano, o Presidente da FIDES, 
Rodrigo Bedoya, e a Presidente da Unión Española de 
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), 
Pilar González de Frutos. O vídeo está disponível na 
integra no canal da Conferência.

Espanha, Brasil e Bolívia ocupam postos distintos no 
campo da inovação, mas a tendência é de forte acele-
ração dos recursos tecnológicos para a transformação 
digital do setor, concordam os três dirigentes. Marcio 
Coriolano ressaltou a celeridade do setor ao realizar a 
mudança para o ambiente digital assim que foi decla-
rada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde, 
em março de 2020. “Em uma semana ou menos todos 
os nossos colaboradores estavam trabalhando no 
regime de home office, sem perda da eficiência ope-
racional. A digitalização já era uma tecnologia embar-
cada no setor segurador brasileiro”, afirmou Coriolano.

A Espanha, integrante da União Europeia (UE), pro-
move avanços significativos nos marcos regulatórios 
em favor da digitalização, “algo que vai ocupar os 
executivos de seguros na sua consecução pelos pró-
ximos anos”, assinalou Pilar de Frutos. A Presidente da 
Unespa citou dois exemplos que asseguram o cres-
cimento exponencial da digitalização do setor segu-
rador espanhol. Um deles é a recente lei de sandbox 
regulatório para promover avanços das insurtechs no 

Seguros como setor estratégico para a 
América Latina e Espanha em debate na 
Conferência 100% Seguro

seu país, aprovada pelo órgão de supervisão do mer-
cado espanhol. O outro são as diretrizes da Europa 
Digital - programa do Conselho Europeu para ampliar 
a digitalização de todos os setores econômicos com 
leis específicas para ampliar o crescimento e a resili-
ência econômica da UE, sobretudo diante de eventos 
atípicos como pandemias ou mudanças climáticas. 

Na Bolívia, segundo o Presidente da Fides, o setor tro-
cou de patamar em termos de imagem institucional, 
passando a incluir-se entre as atividades mais moder-
nas e de vanguarda após sua guinada digital ocorrida 
durante a crise sanitária, o que foi fundamental para 
manter as operações de atendimento aos segurados 
e corretores por meio virtual. Ao mesmo tempo, expli-
cou Bedoya, os avanços tecnológicos adotados pelas 
seguradoras são transformadores sobre seu modus 
operandi e um caminho sem volta para racionalizar 
custos administrativos. Para Rodrigo Bedoya, será o 
fim do ciclo de seguidas viagens corporativas, partici-
pação em congressos e trabalho presenciais, dados os 
custos elevados. “A indústria de seguros da Bolívia não 
voltará a ser a mesma da fase pré-pandemia”, assegura 
o Presidente da Fides.

Para Marcio Coriolano, tal como na Espanha, o sandbox 
também já é uma realidade, porém ele vê as insurte-
chs não como concorrentes, mas como serviços com-
plementares. Não fosse a tecnologia de transações 
remotas, segundo ele, a severidade da pandemia seria 
ainda maior no setor. Embora o setor tenha fechado 
o ano com alta nominal de 1,3%, com receita de R$ 
274 bilhões, o crescimento real foi negativo em 1,6%, 
e os ramos e modalidades de seguros apresentaram 
desempenho heterogêneo entre si. Algo que tem rela-
ção direta com o tamanho do tombo do PIB do Brasil 
em 2020 (-4,1%), que retrocedeu aos níveis de 2017, 
porque o setor de serviços, que responde por 70% do 
produto interno, foi o mais atingido pelas regras de 
restrições à mobilidade urbana e ao funcionamento 
dos estabelecimentos. “O agronegócio foi o segmento 
que impediu uma queda mais pronunciada do PIB”, 
informou Marcio Coriolano.

Enquanto o Brasil e a Espanha já contam com leis que 
tratam do sandbox regulatório - ambiente experimen-
tal para avaliação de projetos inovadores de seguros, 
focados em tecnologia e redução de custos aos con-
sumidores -, a Bolívia convive com um descompasso 

https://www.youtube.com/watch?v=PFqI__WhvK4
https://youtu.be/PFqI__WhvK4
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entre o marco regulatório e as ações voluntárias de 
inovação das seguradoras. “A Bolívia está muito atra-
sada em termos de normativo atualizado de digitaliza-
ção do setor. Isso impede o avanço do setor no campo 
da inovação porque há o limite regulatório. Embora a 
migração digital tenha sido vital para o mercado boli-
viano na pandemia, não há salvaguardas legais para 
a continuidade das operações virtuais”, conta Rodrigo 
Bedoya, citando, como exemplo, a proibição de venda 
de seguros por meios remotos.

Os três dirigentes avaliaram os efeitos das big techs 
no setor, com a Presidente da Unespa destacando a 
necessidade de haver regras iguais para todos os 
players, a guinada digital e sua repercussão nos canais 
de distribuição, com um possível “perde e ganha” dos 

corretores para os produtos massificados e maiores 
espaços nos seguros de maior complexidade, como os 
de grandes riscos. No Brasil, Marcio Coriolano infor-
mou que os corretores deverão incorporar novas tec-
nologias à rotina de trabalho, investir na qualificação 
contínua para oferecer soluções adequadas a clientes 
empobrecidos pela pandemia e olhar de vez para o 
segmento de baixa renda da população como cami-
nhos para manter o protagonismo na distribuição.   

Para todos, o setor de seguros demonstrou mais uma 
vez sua importância para deixar as economias mais 
resilientes, seu caráter estratégico, tornando-se o 
endereço preferencial de proteção contra inúmeras 
incertezas, que vão de riscos de novas pandemias à 
severidade e à frequência das mudanças climáticas.

O jornal Valor Econômico publicou em 19/03, matéria 
informando, com base em dados da Conjuntura CNseg 
nº 39, que o setor de seguros brasileiro registrou uma 
alta de 3,6% na arrecadação de janeiro deste ano, na 
comparação com o mesmo período de 2020. Foram 
arrecadados R$ 24,4 bilhões no primeiro mês de 2021, 
contra R$ 23,5 em janeiro de 2020. 

A publicação informou que o segmento de dados e res-
ponsabilidades obteve a maior taxa de crescimento, de 
10,4% no período. Já ponderados pelos valores abso-
lutos de arrecadação, os destaques de avanço foram 
os Planos de Vida Risco, que alcançaram o valor de 
R$3,7 bilhões; o seguro Patrimonial, com R$ 1,4 bilhão 
de faturamento; e o seguro Rural, com R$ 442 milhões 
arrecadados em prêmios em janeiro de 2021. Os ramos 
habitacional e de transporte, por sua vez, tiveram fatu-
ramento de R$ 404 milhões e de R$ 363 milhões, res-
pectivamente, com avanços de 11% e 17,5%. 

“São ramos que já tiveram desempenho consistente em 
2020, revelando as preferências prioritárias dos con-
sumidores em torno de proteção da vida, proteção e 
investimento nas residências, mobilidade das cargas 
transportadas”, afirmou o Presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano, ouvido na matéria. 

Seguros de danos e responsabilidades 
crescem 10,4% em janeiro de 2021, 
obtendo a maior taxa de crescimento

Clique aqui para ler a matéria na íntegra no site do 
jornal Valor Econômico (exclusivo para assinantes) 

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n39.html
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/03/19/setor-de-seguros-tem-crescimento-anual-de-36percent-em-janeiro-diz-cnseg.ghtml
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n39.html
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De acordo com o editorial que integra a edição nº 39 
da Conjuntura CNseg, publicação da Confederação 
Nacional das Seguradoras - CNseg, o setor arrecadou 
R$ 24,4 bilhões em prêmios em janeiro último. Na com-
paração com o mesmo mês de 2020, a métrica mais 
adequada de aferir a tendência, o setor apresentou evo-
lução de 3,6% em janeiro de 2021. Foi um crescimento 
importante, porque se deu sobre uma base alta, já que 
em janeiro de 2020 o crescimento foi de 17,6%, em rela-
ção ao mesmo mês do ano anterior. “O primeiro trimes-
tre deste ano sozinho não será capaz de indicar a capa-
cidade de recuperação setorial. Os efeitos econômicos 
e de expectativas da PEC Emergencial serão decisivos”, 
ressalta Marcio Coriolano em seu editorial.

As maiores contribuições partiram do segmento de 

Em janeiro, setor de seguros cresce  
3,6% contra 2020 e mantém  
desempenho heterogêneo

Danos e Responsabilidades, com alta de 10,4% sobre 
janeiro de 2020, ao passo que o segmento de Cobertura 
de Pessoas avançou 1,4%. Os Títulos de Capitalização 
tiveram receitas reduzidas em 1,5%. Em termos de arre-
cadação absoluta, os destaques do mês foram Planos 
de Vida Risco (R$ 3,7 bi no mês, crescimento de 5,3%); 
Patrimonial (R$ 1,4 bi no mês, 17,1% maior); Rural (R$ 
442 milhões, incremento de 22,5%); Habitacional (R$ 
404 milhões, 11%); Transportes (R$ 363 milhões, 17,5%) 
e Marítimos e Aeronáuticos (R$ 124 milhões, 90,8%).

“Todos eles são ramos que tiveram desempenho consis-
tente no ano de 2020, revelando as preferências priori-
tárias dos consumidores em torno de proteção da vida, 
proteção e investimento nas residências, mobilidade 
das cargas transportadas”, observa Marcio Coriolano. 
Na ótica de 12 meses móveis (até janeiro 2021 sobre até 
janeiro de 2020), a taxa situou-se em 0,3% de alta.

Em relação a dezembro de 2020, a arrecadação de 
janeiro registrou queda de 20,6%. O resultado negativo 
é atribuído ao desempenho formidável daquele mês e, 
agora à queda de prêmios no segmento de Cobertura 
de Pessoas (-27,3%), decorrente da contração de 31,9% 
dos Planos de Acumulação - PGBL e VGBL. Em dezem-
bro, esses planos de acumulação tiveram um desempe-
nho superlativo, puxando a receita do setor para cima, 
ao superar 69% sobre o mês imediatamente anterior.  

Os ramos que mais cresceram foram Marítimos e 
Aeronáuticos, Rural, Patrimonial e Responsabilidade 
Civil, com 60,5%, 18,7%, 13,4% e 10,2%, respectiva-
mente. Outros ramos afetaram o desempenho geral. 
Destaques negativos foram Crédito e Garantias (-31,3%), 
Automóvel (- 19,3%) e Garantia Estendida (- 15,7%).

Entre as diversas publicações desenvolvidas pela 
CNseg, o “Glossário do Seguro” assume destaque 
especial. Preparado com o objetivo de contribuir para a 
disseminação da cultura dos seguros, fornecendo infor-
mações relevantes e consistentes para a sociedade em 
geral, o “Glossário” abrange todos os produtos oferta-
dos pelos diversos ramos que compõem o setor segu-
rador: Danos e Responsabilidades, Vida, Previdência 
Privada, Saúde Suplementar e Capitalização. Confira 

Glossário do Seguro da CNseg 
auxilia consumidor em suas escolhas

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n39.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/glossario-do-seguro.html
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a entrevista com o Diretor-Executivo da CNseg 
Alexandre Leal, que explica a importância e a utilidade 
dessa publicação.   

Como surgiu a ideia de se fazer o “Glossário do 
Seguro”?

A ideia surgiu da percepção de que não havia em 
lugar nenhum conteúdo semelhante sobre os pro-
dutos do setor segurador. As Federações associadas, 
por exemplo, possuíam algo nessa linha, mas restrito 
aos segmentos de seus escopos de trabalho. A Susep 
também tem um glossário, mas voltado ao esclareci-
mento de termos técnicos, enquanto o “Glossário do 
Seguro” desenvolvido pela CNseg busca se aprofun-
dar na tradução dos termos de cada produto. Além 
disso, cabe lembrar que a CNseg tem, entre suas prio-
ridades estratégicas, o seu Programa de Educação em 
Seguros e, nessa linha, nada melhor que um glossá-
rio para levar à sociedade mais conhecimento sobre o 
setor segurador.   

Quando você fala em levar esse conhecimento à 
sociedade, a quais públicos em particular está se 
referindo?

O “Glossário do Seguro” alcança todos os públicos-
-alvo do Programa de Educação em Seguros, que são 
os consumidores e potenciais consumidores de seguro, 
mas também os representantes dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Para melhor alcançarmos esses 
públicos, procuramos utilizar uma linguagem de fácil 
compreensão e menos rebuscada, que possibilite 
maior interesse pelas informações apresentadas.   

Como o Glossário pode ajudar aos que já possuem 
produtos do setor segurador e aos potenciais con-
sumidores de seguro?

Toda iniciativa que leve mais informações qualificadas 
a respeito do seguro é válida. Em regra, os contratos do 
setor segurador são muito técnicos e extensos e nem 
sempre é possível utilizar um linguajar mais amistoso. 
O objetivo com esse nosso esforço é permitir acesso a 
conteúdo de fácil leitura e interpretação, de forma que, 
mais bem informados, os consumidores possam tomar 
melhores decisões, baseadas em suas necessidades 
particulares de proteção e capacidades financeiras.    

E quanto aos representantes dos Três Poderes?

As interações da CNseg com esse público, para tra-
tar de questões relativas ao ambiente de negócios 
do setor, demandam certo grau de conhecimento por 
parte desses representantes, e o “Glossário do Seguro” 
da CNseg contribui mais ainda para esse processo. À 
medida que esses representantes possuam mais infor-
mações sobre o nosso setor, estarão mais capacitados 
para estabelecer melhores políticas públicas envol-
vendo a indústria do seguro.

Como se deu a elaboração do “Glossário”?

Foi um verdadeiro trabalho coletivo. A coordenação 
dele ficou a cargo da Superintendência de Estudos e 
Projetos (SUESP) com o apoio de outras várias áreas da 
CNseg e das Federações que integram a Confederação. 
Primeiro identificamos quais seriam os ramos aborda-
dos e estabelecemos um cronograma para a sua divul-
gação. Ao longo do tempo, o “Glossário” foi sendo 
construído e publicado aqui, no portal da CNseg, e, 
periodicamente novos conteúdos foram agregados. 
Nesse processo, a SUESP preparava a proposta de 
conteúdo e submetia à Federação responsável pelo 
tema em questão, que validava com o auxílio de mem-
bros de suas Comissões Temáticas. Em seguida, esse 
conteúdo era encaminhado para a Superintendência 
de Comunicação e Imprensa (SUECI), responsável 
pela revisão ortográfica e diagramação. Esse esforço 
de conteúdo contou ainda com o envolvimento de 
outras áreas da Confederação como, por exemplo, a 
Superintendência Jurídica (SEJUR).  
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Com a entrada em vigor, em janeiro deste ano, da 
Resolução 389 do CNSP que, em conjunto com a 
Resolução 388, estabelece a segmentação das socieda-
des seguradoras, sociedades de capitalização, de res-
seguradores locais e entidades abertas de previdência 
complementar, um antigo pleito do mercado, que era 
o princípio da proporcionalidade da regulação pruden-
cial, finalmente se concretizou. Na prática, as exigências 
foram flexibilizadas de acordo com o perfil de risco de 
cada participante do mercado.

Segundo o Diretor-Executivo da CNseg Alexandre Leal, 
as mudanças são resultado de um amadurecimento de 
discussões entre a Susep e o mercado e não afetam a 
segurança dos clientes. “Não seria responsável da nossa 
parte aplaudir ou desejar uma regulação que pudesse 
trazer algum prejuízo ao cliente final. O mercado brasi-
leiro fica em linha com as melhores práticas regulatórias 
internacionais, tratando de forma distinta as empresas 
com características distintas. Se o custo regulatório é 
menor, sobra mais dinheiro, mais tempo para as os par-
ticipantes do mercado exercerem a criatividade no que 
é importante: produto, precificação, forma de venda ao 
cliente etc”.

Clique aqui para ler a a matéria na integra no site do 
Valor (exclusivo para assinantes)

Tendências - Crescem as operações com bancos, coope-
rativas e fintechs - Setor firma parcerias para abrir canais 
de distribuição

O isolamento social gerado pela pandemia fez com que 
o setor buscasse fortalecer as parcerias com bancos, coo-
perativas e fintechs para ampliar os canais de distribuição 
de seus produtos em movimento conhecido como “ban-
cassurance”, com resultados considerados bem acima da 
média.

Clique aqui para ler a matéria na integra no site do 
Valor (exclusivo para assinantes)

Gasto com indenizações e sinistros avança 8,3% - 
Exposição do setor à pandemia foi no geral pequena, 
uma vez que a maioria das apólices exclui esse tipo de 
evento das coberturas

Em 2020, o setor segurador retornou à sociedade, em 
sinistros, indenizações, benefícios, resgates e sorteios, o 
montante de R$ 151 bilhões, representando um cresci-
mento de 8,3% em relação ao ano anterior, de acordo 

O jornal Valor Econômico publicou em 25/03, o caderno 
especial Seguros e Resseguros. Com base em números 
da Conjuntura CNseg, a publicação apontou os impac-
tos da pandemia no setor segurador, as alterações no 
arcabouço regulatório da Susep, que prometem deixar 
o mercado mais competitivo, e o movimento das segu-
radoras para aumentar os seus canais de distribuição por 
meio do” bancassurance”, entre outros temas abordados.

Futuro incerto - Nova onda da Covid-19 aumenta incerte-
zas após ano em que o setor cresceu 1,3%

O agravamento da pandemia da Covid-19 fez com que, 
mesmo a previsão da CNseg de crescimento de 2,8% do 
setor em 2020, excluindo saúde suplementar e DPVAT, 
não se confirmasse. A arrecadação em prêmios da indús-
tria avançou 1,3% no ano, em relação ao ano anterior, 
para R$ 273,7 bilhões. Ainda assim, informa a matéria, a 
indústria cresceu, ao passo que o PIB encolheu 4,1%.

De acordo com o Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, 
ouvido na matéria, “se o cenário de aumento do contá-
gio, adoção de novas medidas de isolamento e falta de 
um calendário de vacinação prevalecer, 2021 tende a ser 
pior. Se acelerarmos o passo das vacinas, dá para prever 
um segundo semestre melhor do que o ano passado”. 
Entretanto, ponderou ele, “o agravante é que, um ano 
depois, sequer temos horizonte de controle do vírus”.

Clique aqui para ler a íntegra da matéria no site do 
Valor (exclusivo para assinantes)

Mudança torna mercado mais competitivo - Susep flexi-
biliza regras, reduz custo operacional de seguradoras e 
resseguradoras e assegura solvência

Os impactos financeiros, tecnológicos 
e regulatórios da pandemia no Setor 
Segurador são tema de caderno 
especial do Valor Econômico

https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2021/03/25/futuro-incerto.ghtml
https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2021/03/25/setor-firma-parcerias-para-abrir-canais-de-distribuicao.ghtml
https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2021/03/25/mudanca-torna-mercado-mais-competitivo.ghtml
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com números fornecidos pela CNseg, que excluem saúde 
suplementar e indicam, em razão disso, que os números 
finais tendem a ser ainda maiores.

Clique aqui para ler a matéria na íntegra no site do 
Valor (exclusivo para assinantes)

Consumidor: a razão de ser da atividade seguradora

O caderno especial do Valor Econômico também trouxe 
um anúncio da CNseg sobre a Semana do Consumidor, 
evento online que será realizado pela Confederação 
Nacional das Seguradoras nos dias 26, 27 e 28 de abril, a 
partir das 11 horas. 

Em razão da descontinuidade dos exames anuais para 
a Certificação Profissional CNseg (CPC), em 2019, o site 
cpc.cnseg.org.br foi retirado do ar.  

As certificações daqueles que fizeram a prova e alcan-
çaram a nota de corte, entretanto, permanecem ativas. 
Quem ainda não validou a sua, pode fazê-lo no endereço 
eletrônico sec.cnseg.org.br/Certificado/Consulta.

Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail 
surec@cnseg.org.br.

A CNseg reitera as congratulações aos aprovados na 
Certificação e deseja-lhes uma longa e promissora car-
reira no mercado segurador.

“Mercado de seguros no Ceará cresce 19,9% em um 
ano”, informa a manchete do jornal O Povo, da cidade de 
Fortaleza, na segunda, 29 de março. O índice, registrado 
entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021, diz a matéria, 
foi fornecido pela CNseg e é bem acima da média nacio-
nal no período, que foi de 3,6%. 

Ainda de acordo com dados da CNseg, os segmentos que 
apresentaram melhor desempenho foram os de Danos 
e Responsabilidades, Cobertura de Pessoas, Planos de 
Vida Risco, Patrimonial, Rural e Transportes. Segundo o 
Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, ouvido na maté-
ria, o bom desempenho desses segmentos revela “as 
preferências e prioridades dos consumidores em torno 
da proteção da vida, proteção e investimento nas resi-
dências e mobilidade das cargas transportadas”. 

O jornal também trouxe na mesma edição outras duas 
matérias sobre seguro. Uma sobre a importância dos cor-
retores e, outra, sobre a importância da leitura atenta do 
contrato de seguro. 

Exames anuais da Certificação 
Profissional CNseg (CPC) foram 
descontinuados, mas as certificações 
dos aprovados permanecem ativas

Com base em dados da CNseg, jornal 
O Povo/CE informa que setor cresceu 
19,9% em um ano no Ceará

https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2021/03/25/gasto-com-indenizacoes-e-sinistros-avanca-83.ghtml
http://sec.cnseg.org.br/Certificado/Consulta
mailto:surec@cnseg.org.br
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Um começo de ano menos auspicioso do que o imagi-
nado, afetado pelo recrudescimento da pandemia, é des-
crito em artigo sobre a economia brasileira publicado 
na edição nº 40 da Conjuntura CNseg, publicação da 
Confederação Nacional das Seguradoras - CNseg.  

Um ano depois da decretação da pandemia pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), em 12 de março 
do ano passado, responsável pela maior retração anual 
do PIB da série histórica corrente do País (-4,1% em 2020), 
o Brasil tem convivido com o pior momento da pandemia 
da Covid-19 desde março de 2021.

De acordo com a publicação, os fortes estímulos fis-
cais, monetários, de crédito e emprego implantados 
pelo Governo e pelo Banco Central (BC) no ano pas-
sado, que suavizaram a contração potencial do PIB 
em 2020, são agora alvos de grande preocupação dos 
agentes econômicos. Em um cenário em que a eco-
nomia demora a ganhar tração, olha-se o preço alto 
da deterioração das contas públicas via tais estímulos, 
tendo em vista a situação fiscal que já era desconfor-
tável antes mesmo da pandemia.

Atento aos sinais de turbulências produzidas pela 
inflação, que agora pode fechar o ano acima de 4,5%, 
com a variação em 12 meses avançando até cerca de 
7,5% no meio do ano, em razão do comportamento 
atípico do IPCA no início da pandemia, o Banco Central 
(BC) começou um ciclo de aumento dos juros, apesar 
da falta de fôlego da economia. A decisão do Copom 
de elevar a taxa básica de juros, de 2% para 2,75%, veio 
acompanhada de sinalização de que o BC manterá 
novos ajustes na Selic. Há desafios enormes para a reto-
mada, a começar pelos danos provocados pelos juros, 

Confira o comunicado do Presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano

“Tive a felicidade de contribuir com a ENS – Escola de 
Negócios e Seguros no seu Conselho de Administração 
durante três anos. Lá representamos a CNseg/Fenaseg, 
eu e meus colegas Luiz Tavares e Mauro Batista. Eles dois 
durante mais tempo do que eu. Tempos de fantástica 
produtividade. Levamos o Tarcísio Godoy, como novo 
diretor-geral, que está fazendo um trabalho estupendo 
com a sua equipe.

Nós, da CNseg/Fenaseg e a Fenacor, como mantenedo-
res da Escola, decidimos renovar totalmente a represen-
tação no Conselho. Inclusive para criar novas sinergias da 
ENS com os Sindicatos de Seguradoras e de Corretores, 
enquanto Tarcísio Godoy permanece na direção-geral.

Mudar é sempre bom. Oxigenar. Novos personagens 
com novas ideias. Os mesmos compromissos renovados. 
Em prol do mercado de seguros.

Eu e os colegas Luiz Tavares e Mauro Batista saudamos a 
nova bancada do mantenedor CNseg/Fenaseg na Escola: 
Antonio Carlos de Melo Costa, presidente do SindSeg RJ/
ES, junto com os colegas diretores-executivos da CNseg, 
Solange Beatriz e Alexandre Leal.

E, igualmente, saudamos a nova bancada da Fenacor 
no Conselho de Administração da ENS: o presidente do 
Sincor-GO e deputado federal Lucas Vergílio, Henderson 
de Paula Rodrigues e Érico José Melo Nery.

Desejamos longa e produtiva vida para a Escola de 
Negócios e Seguros! Que carrega a boa herança de tudo 
o que foi feito na ex-Funenseg”.

Marcio Serôa de Araujo Coriolano - Presidente da 
Confederação Nacional das Seguradoras - CNseg

Conjuntura CNseg avalia riscos que 
podem adiar recuperação

CNseg renova a sua representação no 
Conselho de Administração da ENS

inflação em alta e câmbio 
volátil. A convergência de 
lideranças do Congresso 
Nacional, o calendário da 
vacinação e a moderação 
na criação de fatos polí-
ticos poderão ser fatores 
importantes para dissi-
par o ambiente de pre-
ocupações dos agentes 
econômicos.

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n40.html
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Na última semana do mês de abril, nos dias 26, 27 e 28 
de abril, sempre às 11h, a CNseg promove eventos para 
debater tópicos relevantes ou transformadores no rela-
cionamento do setor com os segurados. Lideranças da 
Senacon, Procons Brasil, Susep, ANS e especialistas no 
tema já confirmaram participação.

No dia 26/4, o tema do webinar será "Experiência do 
Consumidor", quando os participantes debaterão a expe-
riência do consumidor e sua interação com as empresas, 
na visão dos reguladores e do mercado privado.

No dia 27/4, o tema será "Diálogo institucional", deba-
tendo-se a importância do diálogo institucional, com 
destaque para a interlocução entre as ouvidorias do setor 
de seguros e os Procons. 

Já no dia 28/4, o webinar terá como tema "Consumidor 
do futuro" e abordará o comportamento, as decisões 
do consumidor de seguros do futuro e as tendências 
regulatórias. 

Mais informações em www.cnseg.org.br

Com profundo pesar, a CNseg lamenta o falecimento, 
ocorrido em 18 em decorrência da Covid-19, do gentil 
empresário Evanir Nacif Sarruf, sócio do Restaurante 
Aspargus, que ocupava o 17º andar do Edifício das 
Seguradoras.  A CNseg presta respeitosas condolên-
cias aos familiares e amigos do estimado Evanir Sarruf. 

Semana do Consumidor CNseg
CNseg lamenta falecimento 
de Evanir Sarruf
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