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Reunião das Diretorias

Em reunião de Diretoria da Confederação das Seguradoras, presidida por Marcio Coriolano, ocorrida no dia 
22, foram tratados os assuntos abaixo:

Notícias do Presidente

• Substituições de representantes: comunicado que, em reunião de Assembleia Geral Extraordinária 
da CNseg, realizada em 22 de novembro, foi aprovado o ingresso dos seguintes executivos no 
Conselho Diretor da Confederação: Antonio Maurício Maurano (BrasilPrev Seguros e Previdência S/A), 
Carlos André Guerra (Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A) e Leonardo Deeke Boguszewski (Junto 
Seguros S/A - razão social em aprovação pela Susep – antiga J. Malucelli Seguradora S/A).

• Eventos: comentada a participação do presidente da CNseg no evento comemorativo dos 50 anos da 
FENACOR, realizado em 25 de outubro, no Rio de Janeiro; no 7º ENCONSEG - Encontro dos Corretores 
de Seguros do Estado do Rio de Janeiro, ocorrido em 26 de outubro, também no Rio de Janeiro; e no 
1º Congresso Norte de Corretores, em 08 de novembro, em Belém.

•  Reunião com o presidente do BNDES: relatada a visita realizada pelo presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano e pela diretora de relações institucionais, Miriam Mara Miranda,  ao presidente do BNDES, 
Dyogo de Oliveira, e à Diretora de Investimentos, Eliane Alexio Lustosa, em 1º de novembro. Na opor-
tunidade, foi apresentada à Confederação proposta de instrumento de captação de recursos para 
ações em segurança pública.

Notícias das Federações

• FenaPrevi: o presidente Edson Luís Franco compartilhou os principais aspectos da proposta de reforma 
previdenciária em elaboração e atualizadas as estatísticas do segmento de pessoas e previdência.

• FenSeg: o presidente João Francisco Silveira Borges, noticiou o andamento do projeto da nova lei de 
licitações de obras públicas e as estatísticas do setor.

• FenaCap: o presidente Marcos Renato Coltri comentou a boa repercussão do projeto Trilhas FenaCap 
2018, que promove debates sobre o mercado de Capitalização, bem como atualizou os presentes sobre 
as estatísticas da capitalização. 

• FenaSaúde: a presidente Solange Beatriz Palheiro Mendes compartilhou os assuntos jurídicos  
e regulatórios e apresentou as estatísticas da Saúde Suplementar.
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Comissão de Assuntos Fiscais: aprovado o nome de Márcio Robson Costa, coordenador tributário da 
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, para ocupar a presidência da Comissão de Assuntos 
Fiscais da CNseg.

Eleições: o diretor Luiz Tavares Pereira Filho informou que em 30 de novembro será dado início ao processo 
eleitoral da CNseg, as eleições ocorrerão em 28 de fevereiro de 2019, na sede da Confederação.

Apresentação das Comissões Temáticas da CNseg 

• Comissão de Recursos Humanos: a presidente Patrícia Coimbra (SulAmérica) informou que a Comissão 
contribui com o mercado segurador, dentre outros, para o entendimento sobre tendências locais e 
globais, para a identificação de ações que fortaleçam a atratividade no mercado, e para a gestão estraté-
gica das organizações e dos talentos. A Comissão conta em sua estrutura com seis Grupos de Trabalho: 
GT Remuneração, GT Indicadores de RH, GT Marca Empregadora, GT eSocial, GT Nova Lei Trabalhista e 
GT Diversidade e Inclusão. Além disso, alguns representantes integram ainda a Comissão de Negociação 
Sindical Patronal. Dentre as atividades desempenhadas pela Comissão, Patrícia Coimbra destacou a 
participação em reuniões com a Susep sobre a proposta de implantação de normativo sobre Política 
de Remuneração, a realização de pesquisas sobre assuntos de interesse da área de recursos humanos 
demandadas pelos membros da Comissão e a realização de palestra anual com diagnósticos sobre o 
mercado de trabalho no Brasil e a economia brasileira, como subsídio às convenções coletivas sindicais, 
apoiando as empresas em suas estratégias orçamentárias para os dissídios anuais da categoria.

• Comissão de Relações de Consumo: a representante da Comissão, Lais Perazo (Amil Assistência 
Médica Internacional), noticiou que a Comissão tem como missão compartilhar informações, dissemi-
nar boas práticas, monitorar o atendimento ao cliente de seguros, produzir eventos, manter o relacio-
namento com Procons, dentre outras iniciativas, com o objetivo de aprimorar a conduta do mercado 
das empresas do setor de seguros, de maneira proativa e preventiva à atuação dos Supervisores e do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. A Comissão conta em sua estrutura com cinco Grupos 
de Trabalho: GT Devolutivas Colóquios, GT Revisão Bilhete (em conjunto com Comissão de Garantia 
Estendida e Afinidades da FenSeg), GT Lei do SAC (em conjunto com Comissão de Assuntos Jurídicos 
da CNseg), GT 8ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros e GT Melhoria de Processos de 
Relacionamento com Cliente. Laís Perazo destacou entre as ações desenvolvidas o acompanhamento 
do Boletim do Consumidor.gov.br com foco nos dados do setor de seguros e a realização de eventos 
(Celebração do Dia do Ouvidor e do Dia Internacional do Consumidor, a Conferência de Proteção do 
Consumidor de Seguros e o workshop de Proteção do Consumidor de Seguros).

Atualizações Diretoria Técnica da CNseg:

• Monitoramento Eletrônico: o diretor-técnico, Alexandre Leal, compartilhou as ações que vêm sendo 
realizadas pelo Grupo de Trabalho constituído pela CNseg que tem como objetivo estudar e oferecer 
alternativas ao Sistema de Monitoramento Eletrônico das operações das supervisionadas da Susep, que 
seja menos onerosa ao setor e que atendam às necessidades de maior eficiência na análise dos dados 
encaminhados à autarquia. O GT é composto por representantes da Bradesco Seguros, BrasilPrev, BB e 
Mapfre, HDI Seguros, Itaú Seguros, Mitsui Sumitomo, Porto Seguro, Tokio Marine, Zurich Minas Brasil e 
CNseg (Diretoria Técnica e Superintendência de Acompanhamento Técnico).

• IFRS 17: Alexandre Leal informou que o board do International Accounting Standards Board (IASB) votou, 
por unanimidade, a favor do adiamento do IFRS 9 (instrumentos financeiros) e do IFRS 17 (contrato de 
seguros) em um ano (com início de vigência, portanto, em 2022), o que permitirá que as datas de imple-
mentação de ambos os IFRS sejam mantidas alinhadas. Em paralelo, ele também atualizou o andamento 
dos trabalhos do GT da Susep e do GT da CNseg sobre o assunto.
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Investimentos  
(reunião conjunta com a FenaPrevi)

Presidente: Roberto Santiago Takatsu  
(HDI Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06/11/18
Assuntos tratados: 

• Documento encaminhado pela Susep com itens 
da minuta de alteração da Res. CMN 4444/15 
que ainda não haviam sido discutidos com o 
mercado. O documento apresenta pontos que 
ainda não foram discutidos com o mercado 
(Desenquadramento Passivo e Seed Money), 
e também as alterações nos arts. 17 a 19 
(Regulamentação dos FIEs).

Controles Internos

Presidente: Vago
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/11/18
Assuntos tratados: 

• GT de Ofícios - apresentação da solução 
tecnológica pela empresa FINCH assim como 
validação do fluxo de atividades/informações;

• Criação da Comissão de Governança, Risco 
& Compliance - fusão com a Comissão de 
Controles Internos;

• Update sobre GT de Monitoramento Eletrônico; 
• Atualização sobre os GTs Permanentes 
instituídos no âmbito da Comissão:

- GT Governança Corporativa – coordenadora: 
Simone Negrão;

- GT PLDFT – Consulta Pública prevista para 
2018 – coordenadora: Raquel Gonçalves;

Comissões 
Temáticas

- GT Compliance – coordenadora:  
Cassia Monteiro;

- GT Auditoria Interna – coordenador:  
Vagner Leite;

• Outros assuntos.

Inteligência de Mercado

Presidente: Alex Körner (Santander Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 21/11/18
Assuntos tratados:

• Evoluções dos GTs  2018: 
- O quão digital o mercado segurador está    
 quando comparado a outros países?  
- “População Idosa”
- “Ranking de Mercado”

• Apresentação da Empresa Capemisa 
Seguradora de Vida e Previdência;
• Outros assuntos.

Gestão de Risco

Presidente: Vago
Videoconferência: RJ/SP
Data: 22/11/18
Assuntos tratados:

• Relato da Subcomissão de Riscos de 26/10;
• Banco de dados de perdas operacionais do 
mercado segurador (contato com a ORX);

• Update do GT de Monitoramento Eletrônico;
• Criação da Comissão de Governança, Risco 
& Compliance - fusão com a Comissão de 
Controles Internos;

• Outros assuntos.

Resseguro

Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 22/11/18
Assuntos tratados:

• Update do GT de Embargos e Sanções – 
participação Superintendência Jurídica da 
CNseg (SEJUR);

• Comissão Especial de Resseguro da Susep:
- Alinhamento para reunião em 29/11  
(na Susep);
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- Ações regulatórias e estudos para 2019.
• Solução de Consulta Cosit nº 91/2018, 
publicada em 08/08 - modelo de cláusula, 
que poderá ser inserida nos contratos de 
resseguro entre seguradoras e resseguradoras 
admitidas, objetivando uma garantia para que 
o recolhimento dos tributos seja realizado 
de forma correta e evitando eventual passivo 
tributário - relato da SEJUR – continuação  
das discussões;

• Relato do GT sobre clausulado de resseguro 
(cancelamento; intermediação; arbitragem; 
sinistro; insolvência);

• Documento de orientação do mercado – 
Sinistros x Outras Despesas Operacionais  
(PSL x Contingência Cível);
• Outros assuntos.

Assuntos Fiscais

Presidente: Márcio Robson Costa  
(Seguradora Líder)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/11/18
Assuntos tratados:

• Apresentação sobre a Solução  
de Consulta Cosit 126/2018 (Gaia Silva Gaede);

• Resultado do processo de eleição  
de presidente para a Comissão;

• Atualização sobre as discussões  
nos Fóruns do SPED;

• Decisão do CARF de 26/09 sobre:  
“PIS/COFINS Base de Cálculo Conceito  
de Faturamento das Seguradoras”;

• Decreto nº 9.580/18  
(revoga o Decreto 3000/99 - RIR 99);
• Outros assuntos.

Assuntos Jurídicos 

Presidente: Washington L. B. da Silva  
(Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Audioconferência: RJ/SP/DF
Data: 07/11/18
Assuntos tratados:

• ADC 58 - Legalidade da TR como Índice  
de Correção de Débitos Trabalhistas; 

• Jurisprudência comentada;
• I Seminário Jurídico da CNseg;
• Resultado da pesquisa sobre a Lei nº 7.963 de  
16 de maio de 2018 , que estabelece condições 
para retenção de cópias de documentos 
pessoais, por estabelecimentos comerciais  
e órgãos públicos, no âmbito do estado do  
Rio de Janeiro;  

• Grupos de Trabalho:
- Constituição do GT CNseg sobre  
a Lei Geral de Proteção de Dados; 

- Atualização: GT Cláusula de Embargos  
e Sanções.

• REsp. 1.717.112/RN, de relatoria da Ministra 
Nancy Andrighi. Decisão da 3ª Turma do STJ. 
Vícios ocultos em imóveis financiados pelo SFH;
• Solução de Consulta COSIT nº 91/18. 
Tratamento tributário a ser aplicado às 
atividades de resseguro no Brasil. 

Ouvidoria 

Presidente: Silas Rivelle (Seguro Unimed)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 30/11/18
Assuntos tratados:

• Apresentação de Estrutura de Ouvidoria – 
Sompo Seguros;
• SCD Ouvidorias e Relatório de Atividades  
das Ouvidorias 2018;

• Relato da reunião com Procons Mineiros  
sobre Bilhete de Seguros e Monitoramento  
da Carta de MG;

• Demandas para encaminhar à Susep;
• Avaliação do Workshop de Proteção  
do Consumidor de Seguros;

• Calendário de reuniões 2019;
• Apresentação do novo secretário da Comissão.

Comunicação e Marketing

Presidente: Alexandre Nogueira  
(Bradesco Seguros)
Audioconferência: RJ/SP 
Data: 14/11/18
Assuntos tratados:

• Abertura da reunião com a participação do 
presidente da CNseg, Marcio Coriolano;



Novembro 2018
06

• Apresentação do Datafolha da Pesquisa  
de Opinião sobre a Imagem do Seguro  
para não Segurados;

• Tempo destinado às perguntas  
e aos esclarecimentos;

• Balanço da Comissão para o Conselho Diretor 
da CNseg em 18/10; 

• Proposta de criação dos Grupos de Trabalho:
- GT Assessoria de Imprensa - Pesquisa da 
Imagem do Seguro para não segurados;

- GT Comunicação com Seguradoras - Pesquisa 
da Imagem do Seguro para não segurados;

- GT para trabalhar as ações decorrentes  
da Pesquisa da Imagem do Seguro para  
não segurados.

• Quadro de eventos da CNseg;
• Federações associadas.

Sustentabilidade e Inovação

Presidente: Fátima Lima (BB e Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/11/18
Assuntos tratados:

• Jornada Tash Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) – apresentação do projeto 
desenvolvido pelo Conselho Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) em 
parceria com o Carbon Disclosure Project (CDP) 
sobre as Recomendações do TCFD;

• Feedback – Relatório de Sustentabilidade do 
Setor de Seguros 2017;
• Convite para o Seminário de Riscos ASG e Riscos 
Emergentes, a ser realizado pela CNseg em 
parceria com a Swiss Re em 12/12, no Sindicato 
das Seguradoras de São Paulo;

• Aprovação de proposta de calendário para  
a Comissão em 2019;

• Planejamento da Comissão para 2019;
• Outros assuntos.
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Em reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, realizada no dia 1º, conduzida pelo 
presidente João Francisco Borges da Costa, foram tratados os seguintes assuntos:

Pauta Deliberativa:
• Reapresentação do Orçamento da FenSeg para 2019;
• Participação Efetiva da Seguradora Líder na Comissão de Prevenção e Combate à Fraude;
• Aprovação de representantes da FenSeg nas Comissões da CNseg:

- Comissão de Assuntos Jurídicos – Carolina Sessa (Austral);
- Comissão de Gestão de Riscos – Julia Barros (Liberty). 

• Aprovação de representantes da FenSeg nas Comissões da Susep:
- Comissão Atuarial: Leonardo Diamante (Liberty);
- Subcomissão de Riscos: Julia Barros (Liberty).

Pauta Informativa
• Relatórios de frequência das Comissões Técnicas da FenSeg - apresentados os relatórios para ciên-

cia e análise dos diretores. Deliberado que, nas eventuais impossibilidades de comparecimento às 
reuniões, poderão indicar representantes substitutos para acompanhamento dos assuntos em pauta 
e que, nesses casos, não mais serão atribuídas “faltas” aos titulares. Essa decisão é extensiva às 
Subcomissões Técnicas, devendo vigorar a partir dos próximos encontros.

• Estatísticas da Susep - apresentadas e distribuídas as estatísticas da Susep até setembro/2018;
• Ramo Automóvel - os principais temas abordados foram:

- Rota 2030: veículos mais eficientes, seguros e sustentáveis;
- Blindagem Balística;
- Seminário reparação veicular - normas, procedimentos de regulação, evolução técnica x reparação;
- Veículos para Pessoas com Necessidades Especiais (PCD) - GT misto para acompanhamento via 

Comissão de Assuntos Jurídicos e Comissão Auto.
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Comissões

Prevenção e Combate à Fraude 
Presidente: Anderson Mendonça (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 01/11/18
Assuntos tratados:

• Participação nas reuniões da Comissão;
• Relatos dos GTs: Transporte, Patrimonial, SQF, 
Danos Corporais, Qualificação e Assistência 24h;
• Assuntos Jurídicos;
• Assuntos da GPCF;
• Inclusão da Seguradora Líder  
como membro efetivo;

• Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Massificados
Presidente: Danilo Silveira (BB e Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06/11/18
Assuntos tratados:

• Apresentação do trabalho da Comissão de 
Prevenção e Combate à Fraude;
• Apresentação do trabalho sobre Depreciação – 
Maurício Nagano (Safra);
• Definição dos temas para a apresentação no IV 
Encontro das Comissões Técnicas da FenSeg; 
• RNS – análise do relatório de setembro de 2018;
• Elaboração/discussão do Plano de Ação de 2019; 
• Informações sobre os eventos de danos elétricos 
(ANSP e reunião técnica com as seguradoras); 
• Assuntos gerais.

Garantia Estendida & Afinity
Presidente: Luis Henrique M. Reis (Zurich Minas Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06/11/18
Assuntos tratados:

• PL nº 9074/2017, que dispõe sobre as revisões de 
veículo automotor fora das oficinas credenciadas 
ou autorizadas pelo fabricante. Substitutivo da 
Comissão de Defesa do Consumidor; 

• Comentários do presidente da Comissão a 
respeito da reunião realizada na Susep sobre a CP 
nº 06/2018;

• Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos
Presidente: Marcelo Neves (Swiss Re)
Presencial: SP
Data: 07/11/18
Assuntos tratados:

• Avaliação do evento de Lucros Cessantes; 
• Definição dos temas para a apresentação no IV 
Encontro das Comissões Técnicas da FenSeg; 

• Assuntos gerais.

Riscos de Engenharia 
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Presencial: SP
Data: 08/11/18
Assuntos tratados:

• Cláusula do Fabricante – revisão pelos membros;
• Cláusula de Despesas Extraordinária – revisão final 
pelos membros;

• Conceituação para atualização de valores 
segurados – VR; 

• Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Rocha (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 09/11/18 
Assuntos tratados:

• Placa Mercosul;
• Migração, pelo Juízo, da apólice entre ações  
que versem sobre um mesmo débito fiscal;

• Regras Susep – recursos livres;
• Amicus Curiae no STF – cobertura adicional 
trabalhista no Seguro Garantia;

• Circular Susep 577 – parecer;
• Adin Pernambuco – parecer da AGU favorável  
à Adin;

• CPI do Rio Grande do Sul;
• Assinatura digital em contrato com prestador  
de serviço – contratos híbridos;

• Fiscalização Susep física e remota.
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Automóvel
Presidente: Eduardo Dal Ri (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 21/11/18 
Assuntos tratados:

• Pátio Legal – RJ;
• Assuntos da Superintendência  
de Negócios da CNseg;

• Assuntos da Subcomissão de Sinistros;
• Guinchos RS;
• Central de Bônus;
• Assuntos gerais.

Transportes
Presidente: Alexandre Leal (HDI) 
Videoconferência: RJ/SP
Data: 21/11/18 
Assuntos tratados:

• Apresentação - Secure System – Samir Couri;
• Desembaraço de Mercadorias sobre Águas – 
AON – GT: Edson Souza (AIG), Helio Almeida (Starr), 
Marcelo Van Cleef (Fairfax), Aline Watanabe (XL);
• Atualização Circular Susep – 354/2007 – 
Relatores: Paulo Robson Alves (XL), Salvatore 
Lombardi Jr. (Argo), Aline Watanabe (XL);
• Registro Nacional de Sinistros (RNS) - atualização;
• Guia Boas Práticas;
• Evento Transporte – Temas;
• Assuntos diversos.

Riscos de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Junior Melo (J. Malucelli) 
Videoconferência: RJ/SP
Data: 22/11/18 
Assuntos tratados:

• RNS Garantia – análise do resumo executivo de 
setembro/2018;

• Reunião com o DER para tratar das exigências 
dos Editais;

• Atualização Judicial – apenas informação sobre 
reenvio das cartas aos membros;

• Circular Susep 577/2018 – Carta; 
• Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith (Tokio Marine) 
Presencial: SP
Data: 27/11/18 
Assuntos tratados:

• GT Cosseguro – continuidade das discussões  
e fechamento do relatório inicial;

• Diferimento do Prêmio de Reintegração  
de Resseguros - continuidade;

• Clausulado – Apólices em Excesso - continuidade;
• Simplificação de processos - continuidade;
• Balanço das Comissões da FenSeg;   
• Assuntos gerais.

Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine) 
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/11/18 
Assuntos tratados:

• Participação dos representantes da Secretaria de 
Agricultura de SP;
• Relato das reuniões realizadas em novembro: 

- Reunião dos Entes Privados: 06/11, em Brasília;
- Reunião CBAP 07/11, em Brasília;
- Comissão Consultiva de Agentes do PSR: 

08/11, em Florianópolis;
- Reunião Geral da Rede de Avaliação de Riscos 

Climáticos da Embrapa: 22/11, em Campinas;
- Comissão Consultiva dos Agentes PSR: 23/11, 

em São Paulo;
- Instituto PensarAgro 27/11, em Brasília.

• Subvenção Federal;
• Subvenção Estadual;
• Instituto PensarAgro;
• Relatos dos GTs: assuntos Susep e RNS;
• Inclusão da PAN Seguros na Comissão;
• Participação nas Comissões Técnicas. 
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A Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Edson Luis Franco, reuniu-se no 
dia 21, por videoconferência, para tratar, entre outros assuntos: 

• Estudo encomendado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), apresentado pelo prof.
Hélio Zylberstajn, acerca de propostas relacionadas à reforma paramétrica no sistema atual de previ-
dência e ao novo modelo previdenciário, aplicável, de forma obrigatória, apenas a novos trabalhadores. 

• Análise do IFRS 17;
• Questões relacionadas às portabilidades efetuadas através do SIDE; 
• Recurso Especial nº 1.639.320 - SP (2016/0307286-9), que trata de “seguro de proteção financeira” 
(seguro prestamista); 
• Temas objeto de reuniões realizadas na Susep; 
• Aprovadas, para homologação da Assembleia Geral Ordinária, a previsão orçamentária da FenaPrevi 
para o exercício social de 2019, bem como a proposta para cálculo dos valores das contribuições ordi-
nárias a serem cobradas das Associadas Efetivas em 2019.

Investimentos 
Presidente: Marcelo Otávio Wagner (BrasilPrev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06/11/18
Assunto tratado:

• Reunião conjunta com a Comissão de 
Investimentos da CNseg para discutir aspectos 
relacionados à Resolução CMN 4444/2015.

Gestora do SIDE
Presidente: Marcos Baby (Caixa Seguradora)
Audioconferência: RJ/SP
Data: 26/11/18
Assuntos tratados:

• Discussão sobre instabilidades do sistema e 
evoluções tecnológicas/segurança do SIDE; 

• Reporte sobre definições passadas pela Diretoria; 
• Eleição do novo presidente da Comissão; 
• Definição do calendário de reunião  
para 2019.

Produtos de Risco e Assuntos Jurídicos
Presidente: Patrick Paiva e Greice Ruas  
(Icatu Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 26/11/18 
Assunto tratado:

• Reunião conjunta para discutir a Resolução  
CNSP 365/18, que trata do Seguro Prestamista.

Assuntos Contábeis e Fiscais
Presidente: Javier Miguel López (GBOEX)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 30/11/18 
Assunto tratado:

• Reunião conjunta com a Comissão de 
Administração e Finanças da CNseg.

Comissões
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A Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcos Coltri, reuniu-se no dia 22, por 
videoconferência, para tratar dos seguintes assuntos, entre outros:

Deliberações:
• Aprovação do Sr. Henrique Silva Diniz como representante da FenaCap na Comissão de Investimento 
Susep; 
• Proposta de trabalho para convergência da Capitalização no IFRS 9; 
• Pesquisa FenaCap; 
• Renovação do contrato com a Assessoria de Comunicação da FenaCap; 
• Representação da FenaCap no CRSNSP.

Conhecimento:
• Marco Regulatório – Status do andamento dos trabalhos dos planos padrão em análise pela Susep; 
• Dados estatísticos Susep do mercado de Capitalização (setembro/18); 
• Atas das reuniões das Comissões Técnicas da Federação; 
• Avaliação do evento Instrumento de Garantia;  
• Informações sobre a próxima eleição da FenaCap.

Administração e Finanças
Presidente: Getúlio Antonio Guidini  
(Bradesco Seguros) 
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 30/11/18
Assuntos tratados:

• Relato Comissão Contábil Susep; 
• Relato GT IFRS Capitalização; 
• Convergência às Normas Internacionais IFRS; 
• Outros assuntos.
Obs: Reunião conjunta com a Comissão  
de Administração e Finanças da CNseg.

Assuntos Jurídicos e Controles Internos 
Presidente: Simone Ayub Moregola  
(Liderança Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 26/11/18
Assuntos tratados:

• Report do GT de Governança;
• Report do GT de Projetos de Lei;
• Apresentação da Superintendente Jurídica da 
CNseg sobre a LGPD (Lei Geral de Proteção de 
Dados);

• Medida Provisória 846/2018.

Comissões
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A Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por Solange Beatriz Palheiro Mendes, 
reuniu-se no dia 7, em São Paulo, para tratar, entre outros, dos seguintes assuntos:

• Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME/EUA); 
• 4º Fórum da Saúde Suplementar; 
• Divulgação da chapa; 
• Proposta orçamentária 2019 e novo critério de rateio.

Também participou como convidado o Sr. Ermínio Lima, presidente do Grupo Newtime.

Contábil 
Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/11/18
Assuntos tratados:

• Guia Prático de Escrituração do Mercado de 
Saúde Suplementar (Projeto de atualização);
• Informe – Síntese Treinamento KPMG - IFRS17.

Assuntos Assistenciais 
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 27/11/18
Assuntos tratados:

• Notificação de Investigação Preliminar; 
• PLS 363/2018 – Tabagismo;
• Audiência Pública TRF 3ª Região – Parto Normal;
• Resolução COFEN 588/2018;
• Contratação de pareceres.

Jurídica 
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen  
(Vision Med) 
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/11/18

Assuntos tratados:
• AREsp 1.323.136/RJ - Abusividade do art. 17, 
parágrafo único, da RN 195/09;

• Resolução CMED Nº 2/2018 - Desdobramento 
do Código TUSS para cobrança por 
medicamentos;

• NIP - Prazo Prescricional para Devolução de 
Valores em RVE, Alteração de status da NIP e 
Instabilidades - Espaço NIP;

• Critérios de Reajuste – Questionamento sobre 
os índices de reajuste de planos por variação  
de custos e faixa etária – JEC – TJ/BA;

• Mecanismos Financeiros de Regulação – 
Reunião MP/RJ;

• Notícias:
- Resolução Normativa 432/17 ANS – Reunião 

DIPRO – Ofício DIFIS;
- Monitoramento de Ações STJ e STF;
- REsp 1.729.566/SP – Cobertura de medica-

mento off label;
- Câmara Técnica de Contratualização  

e Relacionamento com Prestadores  
(CATEC) – ANS;

- Audiência Pública – TRF 3ª Região – Ação Civil 
Pública MPF x ANS – Parto Normal.

Comissões
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Odontológica 
Presidente: José Maria Benozatti (OdontoPrev) 
Videoconferência: RJ/SP
Data: 23/11/18
Assuntos tratados:

• CBHPO; 
• Projetos de Lei relevantes  
para o segmento odontológico;

• Agenda 2019.

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Bôas Veloso (SulAmérica)
Coordenador: Bruno Eduardo dos Santos 
Videoconferência: RJ/SP
Data: 12/11/18
Assuntos tratados:

• CATEC – Relato de reunião;
• GT de Remuneração FenaSaúde;
• Pacotes – Publicação FenaSaúde;
• TISS – Proposta de alteração de 
versionamento de dados para ANS;

• Audiência Pública 3º TRF – Parto Adequado.

Técnica de Saúde
Presidente: Lais Perazo Nunes de Carvalho (Amil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 30/11/18
Assuntos tratados:

• Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais;
• GT COPISS – Token e demais temas;
• Política de preço e reajuste dos planos de 
saúde;

• CATEC/ANS (Câmara Técnica de 
Contratualização e Relacionamento com 
Prestadores);
• IDSS (Índice de Desempenho da Saúde 
Suplementar); 
• Notícias:
- Mecanismos financeiros de regulação;
- Análise de impacto regulatório (Aprovação 

de proposta normativa);
- Câmara Técnica DIFIS (Revisão da RN 395/16 – 

atendimento às solicitações de procedimen-
tos e/ou serviços de cobertura assistencial 
de beneficiários). 

GT COPISS
Presidente: Vera Queiroz (FenaSaúde)
Audioconferência: RJ/SP
Data: 09/11/18
Assuntos tratados:

• TUSS de Materiais e Órteses, Próteses  
e Materiais Especiais (OPME);

• TISS;
• CATEC;
• TISS e DIOPS;
• Identidade de Gênero;
• Guias com valor zerado;
• Indicador na guia de SADT de beneficiário 
gestante, pré e pós-operatório.

GT ROL 
Presidente: Vera Queiroz (FenaSaúde)
Audioconferência: RJ/SP
Data: 05/11/18
Assuntos tratados:

• Pulsoterapia;
• Imunobiológicos;
• DUT 65;
• Ureterorrenolitotripsia a laser;
• Rizotomia percutânea com ou sem 
radiofrequência x denervação percutânea; 

• Osimertinibe (Tagrisso);
• Palpociclibe (Ibrance); 
• Lenalidomida (Revlimide).
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Participação da FenaSaúde em eventos do setor:

Seminário: A Sustentabilidade da Saúde pela Inovação 
Painelista: Solange Beatriz P. Mendes  
Tema: A nova mentalidade da saúde
Organização: DASA - Medicina Diagnóstica e Jornal Valor Econômico
Realizado em 06/11/18 – São Paulo – SP

Evento: 12º Insurance Service Meeting 
Participante: José Cechin na mesa de abertura
Tema "Novas Fronteiras do Seguro: hoje e amanhã na Era Digital"
Participante: Bruno Eduardo dos Santos
Moderador na mesa: Análise de Impacto Regulatório - AIR
Organização: CNseg
Realizado em 07 /11/18 – São Paulo – SP

Evento: 6° CONAHP - Congresso Nacional de Hospitais Privados
Participante: José Cechin
Talk show: “Novos Caminhos para a Lógica de Remuneração da Saúde 
Suplementar” 
Organização: ANAHP 
Realizado em 08/11/18 – São Paulo – SP

Evento: Fórum Inovação Saúde 2018
Comentarista: Solange Beatriz P Mendes 
Organização: CEBEX
Realizado em 12/11/18 – Rio de Janeiro – RJ

Evento: Festival Mulheres do Mundo – WOW no Brasil
Participante na abertura e debate: Solange Beatriz Palheiro Mendes
Organização: WOW – Women of the word   
Realizado em 15 e 18 /11/18 - Rio de Janeiro – RJ

Evento: 44º Fórum Nacional dos Juizados Especiais
FONAJE: Judicialização das Relações Sociais
Palestrante: Solange Beatriz Palheiro Mendes
Tema: Judicialização da Saúde 
Organização: Tribunal de Justiça do RJ 
Realizado em 21/11/18 - Rio de Janeiro - RJ

Evento: Boas Práticas em Saúde
Moderador: Bruno Eduardo dos Santos
Organização: Instituto Latino Americano (INLAGS)
Realizado em 26/11/18 - Rio de Janeiro - RJ
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Notícias & 
Eventos

O presidente da Confederação das Seguradoras, 
Marcio Coriolano, participou da solenidade de 
abertura do 1º Congresso Norte de Corretores 
de Seguros, em 7 de novembro, em Belém (PA). 
Em sua mensagem de boas-vindas, Coriolano 
destacou a vocação do seguro de ocupar um 
papel central nas políticas públicas e nos proje-
tos que podem assegurar a retomada do desen-
volvimento sustentável. Lembrou que o seguro, 
aliás, amplia gradualmente sua importância na 
vida das pessoas e das empresas, mesmo em 
períodos desafiadores, referindo-se à sua traje-

tória positiva de prêmios. “No fechamento deste ano de 2018, enquanto outros setores da economia vão 
registrar decréscimos, o setor de seguros apresentará evolução positiva em ramos importantes”, afirmou 
referindo-se aos resultados dos seguros de automóveis, residencial, vida risco, saúde, rural e garantia de 
obras. “Todos esses ramos deverão ter crescimento nominal acima ou próximo de dois dígitos”, ressaltou. 

O presidente da CNseg enfatizou a importância dos corretores de seguros para o mercado nacional. “A 
força da distribuição esteve presente em todas as conquistas. Preservamos a participação de 6,5% do PIB 
que havia sido alcançada em 2014.” Mas ele observou que o reconhecimento, pela sociedade, da contri-
buição do setor de seguros, ainda é desproporcionalmente menor do que a sua importância para a vida 
nacional. “Não é por outra razão que a CNseg tem sustentado que a nossa luta comum - de seguradores 
e corretores - é a de recolocar a seguridade privada no centro das políticas públicas, na agenda prioritária 
do Congresso Nacional, e na primeira linha das ações empresariais. Foi mirando nessa batalha recorrente 
do mercado segurador brasileiro que, recentemente, a CNseg divulgou as suas propostas para os presi-
denciáveis. Agora, elas deixam de se resumir ao momento eleitoral que findou, para se constituírem em 
programa para a nação e para o País. E que estimamos, com humildade, sejam um projeto transversal do 
mercado segurador”, afirmou.

No dia 8, Marcio Coriolano debateu as “Tendências do Mercado de Seguros”, ao lado de Robert Bittar 
(presidente da Escola Nacional de Seguros e da Fenacor) e lideranças regionais dos corretores de seguros. 

CNseg participa do 1º Congresso Norte de Corretores de Seguros
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A edição nº 24 da Carta do Seguro, referente ao mês de novembro de 2018, 
traz os números divulgados pela Susep até setembro. Na comparação dos 
nove meses de 2018 com idêntico período do ano passado (sem o seguro 
DPVAT), houve um decréscimo de 0,2% no mercado, equivalendo, virtual-
mente, a um estado de estabilidade em termos nominais, como apontado 
pelo presidente da CNseg, Marcio Coriolano, em seu editorial. Mas, apesar 
dessa estabilidade, o seguro Rural e o seguro de Transportes apresentaram 
crescimento acima de dois dígitos. Em sua análise conjuntural, o econo-
mista da Escola Nacional de Seguros, Lauro Faria, também destaca o bom 
desempenho, em termos reais, da receita do grupo de ramos elementares, 
exceto DPVAT, e do grupo de planos de risco de cobertura de pessoas na 
comparação dos últimos 12 meses com os 12 meses anteriores.

>> Clique aqui para ler a edição nº 24 da Carta do Seguro na íntegra

Confira os temas do quadro Fala Presidente, com Marcio Coriolano, em novembro, na Rádio CNseg.

• Termos do Seguro: Prêmio e Sinistro; 
• O crescimento das insurtechs; 
• Títulos de Capitalização na organização financeira; 
• Evento da CNseg debate a tecnologia no mercado de seguros.

Carta do Seguro: seguros de Transportes e Rural são os 
destaques de setembro, com crescimento acima de dois dígitos

Fala Presidente

Mercado segurador é tema de programa da TV Justiça
Mostrando os tipos de seguro mais contratados e os mais impor-
tantes para cada necessidade, o programa Repórter Justiça entre-
vistou consumidores, que falaram sobre como o seguro foi funda-
mental em determinado momento, por exemplo repor os prejuízos 
de um dono de restaurante com um incêndio em seu estabeleci-
mento, ou para propiciar atendimento médico em uma viagem 
internacional ou ainda para planejar a aposentadoria. O presidente 
da CNseg, Marcio Coriolano, ouvido na matéria, disse acreditar 
que houve um amadurecimento bastante grande da população 
brasileira em relação à necessidade de se prevenir contra riscos de 
todas as naturezas, como os riscos pessoais, os materiais ou para 
formação de renda no futuro. "Acho que isso foi traduzido pela continuidade da procura dos seguros, previ-
dência privada, capitalização e saúde suplementar, mesmo no período de baixo ciclo da economia", afirmou 
Coriolano. O programa ainda alertou para a importância de se ler atentamente os contratos para entender 
corretamente o que está sendo contratado, mas também de não omitir ou prestar informações inverídicas ao 
responder ao questionário da seguradora, pois isso pode configurar fraude e fazer com que, eventualmente, 
o sinistro não seja coberto. O programa explica que, quanto menor o volume de fraudes, menor será o preço 
médio pago pelos consumidores de seguro.

>>Clique aqui para assistir a matéria publicada na página da TV Justiça no YouTube

http://cnseg.org.br/data/files/EC/A7/39/9F/569076104C1C8F66F98AA8A8/Carta%20do%20Seguro%20da%20CNseg%20-%20novembro%20de%202018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=l5OyMIQN5Lw&feature=youtu.be&list=PLVwNANcUXyA_MWt5hf3DOGnSV6kOM08iW
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Nos dias 7 e 8 de novembro, São Paulo foi palco de um dos maiores encontros para debater o futuro do 
mercado segurador do País. Sediados no Transamérica Expo Center, o 12º Insurance Service Meeting e o 3º 
Encontro de Inteligência de Mercado reuniram mais de 400 profissionais de mercado. 

O presidente da Confederação das Seguradoras, Marcio 
Coriolano, destacou em vídeo na abertura do evento a 
importância dessa discussão. “A era digital, sucedendo 
outras eras disruptivas, como a fabril, a mecânica e 
a eletrônica, já é uma realidade e alcança o mercado 
segurador de forma absolutamente impactante. O 
Insurance Service Meeting já se firmou como um dos mais 
importantes fóruns do mercado segurador. Mais do que 
um resultado de tecnologia, o momento da sociedade 
contemporânea é fruto da vontade do novo consumidor”, 
declarou. O encontro deixou claro que o setor está entre 
os mais propensos a ampliar oportunidades com as novas 

tecnologias já implantadas, em fase de testes ou que estarão disponíveis nos próximos anos. 

Além disso, também mostrou que o avanço no universo 
digital tornou-se uma cobrança dos clientes e um 
diferencial na concorrência.  O uso da inteligência 
artificial, a adoção da Análise de Impacto Regulatório 
(AIR) no mercado segurador, as novas gerações e o 
seguro, o desafio da retomada de crescimento da 
economia e mercado segurador e Ciência de Dados 
também foram alguns dos temas centrais do 3º Encontro 
de Inteligência de Mercado.

A cobertura completa dos dois dias de evento está 
disponível no Portal da CNseg. 

Mercado segurador reúne-se em São Paulo para debater  
os desafios das novas tecnologias


