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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Marcio Sêroa de Araujo
Coriolano, em 17 de março, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente

Assuntos das Federações

Relatório de Atividades 2021 da CNseg: Noticiado
o encaminhamento da publicação em referência ao
Conselho Diretor.

Temas regulatórios, projetos,
desempenho setorial

22º Congresso Brasileiro dos Corretores de
Seguros: Relatada a participação no evento realizado
no período de 03 a 05 de março, que contou com a
presença de diversos membros do Conselho Diretor.

O presidente Manoel Peres relatou, entre outros assuntos, as estatísticas da saúde suplementar (março/2022).

O presidente Marcelo Farinha falou, entre outros assuntos, as estatísticas da Capitalização (janeiro/2022).

Convenção Coletiva de Trabalho
Relatora: Diretora-Executiva Solange Beatriz Palheiro
Mendes - Noticiado o encerramento das negociações
da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 2022.

Representação Institucional
Câmara Temática de Crédito, Seguro e Comercialização do Agronegócio do MAPA - Substituição
de Representante Suplente: Relator: Marcio Serôa de
Araujo Coriolano - Referendada a indicação de
Alexandra Vieira (FenSeg) como representante
suplente da CNseg na Câmara Temática de Crédito,
Seguro e Comercialização do Agronegócio do MAPA.

Conselho Empresarial do BRICS (CEBRICS) –
Indicação de Representantes do Brasil em Grupos
de Trabalho: Relator Convidado: Diretor-Executivo
Alexandre Leal - Referendada a participação da CNseg
nos seguintes Grupos de Trabalho do Conselho Empresarial do BRICS: i) GT ESG and Green Finance: Luciana
Dall´Agnol (Superintendente de Relações de Consumo
e Sustentabilidade) e ii) GT (Re)insurance Cooperation:
Alexandre Leal (Diretor Técnico e de Estudos).
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O presidente Edson Franco comentou as estatísticas dos Planos de Acumulação e Planos de Riscos
(janeiro/2022).

O presidente Antonio Trindade destacou, entre outros
assuntos, as estatísticas dos Seguros de Danos e
Responsabilidades (janeiro/2022).

Open Insurance
Relator: Diretor-Executivo Alexandre Leal - Informado
resumo dos trabalhos realizados.

Assuntos Regulatórios
Relator: Diretor-Executivo Alexandre Leal - Atualizados
sobre os impactos do § 4º do art. 44 da Resolução
CNSP nº 422/2021 ao Setor Segurador que limita a
ocupação dos órgãos estatutários ou contratuais a até
35% de não residentes no país.

Reforma Tributária
Reforma Tributária - Relatores Convidados: DiretoresExecutivos Alexandre Leal e Miriam Mara - Compartilhado material sobre o estágio atual da PEC nº
110 com base no relatório do Relator publicado em
23/02/2022.
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Extra-Pauta

Fórum - Os Desafios do Desenvolvimento: O Futuro da Regulação Estatal: Noticiado que o Presidente da
CNseg Marcio Coriolano representará a Confederação no painel “Regulação Digital, Mesa 1 – Regulação Financeira
e Desafios Tecnológicos – Mesa: Serviços e Instituições Financeiras”. O evento, que ocorrerá nos dias 18 a 21 de abril
de 2022, é organizado pelo Fórum de Integração Brasil-Europa (FIBE), em parceria com o Instituto Brasiliense de
Direito Público e a FGV.
Edifício das Seguradoras: Relator Convidado: Diretor-Executivo Paulo Annes - Aprovados os critérios para aluguel dos 5°, 6º, 11°, 14° andares e de parte do 17° andar da CNseg. Em razão do projeto sinergia, também será incluído o 13º andar do SINDSEG RJ.
Medida Provisória nº 1103 – Securitização: Relator Convidado: Diretor- Executivo Alexandre Leal - Comentadas
as principais características da Medida Provisória nº 1103, publicada em 16/03, que dispõe, dentre outros, sobre a
emissão de Letra de Risco de Seguro (LRS) por meio de Sociedade Seguradora de Propósito Específico (SSPE), bem
como aprovada a constituição de Grupo de Trabalho sobre o assunto.

Comissões Temáticas
Assuntos Fiscais
Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Microsoft Teams
Data: 07/03
Assunto tratado:
> Apresentação das emendas e ações da CNseg em
relação à PEC 110/2019.

Governança e Compliance
Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Zoom
Data: 08/03
Assuntos tratados:
> Circular Susep 612/21 PLD/FT - espaço para
compartilhar dúvidas;
> Guia de orientação Resolução 416/21;
> Acompanhamento reunião CD Susep e Publicações
recentes;
> Outros.
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Investimentos
(conjunta com a FenaPrevi)
Presidente: Roberto Takatsu (HDI Seguros)
Microsoft Teams
Data: 14/03
Assuntos tratados:
> Propostas a serem endereçadas ao IMK resultante
das pesquisas de:
• Controle de Limites por Carteira;
• Definição de Renda Fixa e seus respectivos limites.

Seguros Inclusivos
Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco Seguros)
Zoom
Data: 14/03
Assuntos tratados:
> Jornada do Consumidor de Seguros –
Microsseguros: apresentação do projeto;
> Parcerias institucionais: Febraban e Sebrae;
> Estudo de Impacto Regulatório da A2ii: atualização;
> Campanha de Comunicação da CNseg;
> Outros assuntos.
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Comunicação e Marketing
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros)
Microsoft Teams
Data: 15/03
Assuntos tratados:
> Apresentação do filme da campanha, em formato
preliminar, pela agência Repense, e o plano
de assessoria de imprensa preparado para a
divulgação da mesma.

Assunto tratado:
> MP 1103 (securitização): avaliação da necessidade
de emendas.

Integração ASG
Presidente: Fátima Lima (Mapfre Seguros Gerais)
Zoom
Data: 22/03
Assuntos tratados:

Assuntos Jurídicos
Presidente: Washington L. B. da Silva
(Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Windows Teams
Data: 16/03
Assuntos tratados:
> Presidência da CAJ – Triênio 2022 a 2025;
> MPF. Ofício nº 1281/2022/PRDC-SP 00016164/2022
– Nome social nas apólices de seguro;
> Recurso especial nº. 1.970.111-MG, em trâmite
perante a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça,
que versa sobre o termo a quo da contagem do
prazo prescricional para a pretensão voltada ao
recebimento da indenização: se seria da data da
ocorrência do sinistro ou da recusa de cobertura
pela seguradora;
> PEC 110 de 2019 (Reforma Tributária);
> Projeto de Lei n° 386, de 2022 - Altera o DecretoLei nº 73, de 21 de novembro de 1966, para permitir
a criação de certificações privadas de seguros para
prestadores de serviços;
> GT de análise do PL 2744/2021 e do PL 2766/2021
– Alteram o CDC para estabelecer alternativas
sancionatórias e critérios de gradação de penas;
> CLGPD. Atualizações - Relatora: Glauce Carvalhal.

Resseguro (extraordinária)
Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Datas: 17 e 25/03
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> Insuring the Climate Transition for Brazil;
> Conferência Rio + 30:
• Lançamento oficial hoje (22/03);
• Webinar/ Workshop setorial;
• Revisitar Carta do Rio.
> Consulta Pública Grupo de Trabalho de Emissões
Associadas a Seguros da PCAF (Partnership for
Carbon Accounting Financials);
> Reportes:
• CP Susep nº44/2021 – Requisitos de
Sustentabilidade;
• Observatório do Clima;
• Evento GFANZ (28/03);
• Compilado regulatório normas ASG (LAB CVM);
• Questionário sobre critérios ASG em
investimentos (em parceria com a CINV);
• Relatório de Sustentabilidade;
> Eleição dos Presidentes das Comissões;
> Plano de Comunicação da CNseg;
> Outros assuntos.

Inteligência de Mercado
Presidente: Gilberto Garcia (Liberty Seguros)
Zoom
Data: 23/03
Assuntos tratados:
> Apresentação: Conjuntura Econômica, por Pedro
Simões | CNseg;
> GTs 2022;
> Outros assuntos.
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Assuntos Fiscais
Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Zoom
Data: 30/03
Assuntos tratados:
> Debates sobre a MP nº 1.108/22 – PAT; (Participação
KPMG)
> Novo mandato de Presidência das Comissões;
> IRRF sobre Renda/Resgate em Planos PGBL e VGBL
por clientes portadores de Doenças Graves;
> Atualizações sobre Reforma Tributária;
> Mapa de Risco – Estoque de PLs:
• PL nº 01208/2021 - Cria o Programa Prioritário
Pró-Pesquisa Covid-19 enquanto perdurar a
emergência de saúde pública decorrente da
pandemia da Covid-19;
• PLP nº 00125/2021- Regulamenta o disposto no
art. 153, inciso VII, da Constituição Federal, para
instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas;
• PEC nº 07/2020 - Altera o Sistema Tributário
Nacional e dá outras providências;
• PL nº 4257/2019 - Modifica a Lei nº 6.830/80,
para instituir a execução fiscal administrativa e a
arbitragem tributária, nas hipóteses que especifica;

• PLP nº 408/2017 - Institui a contribuição social
sobre aplicações financeiras;
• PEC nº 22/2021 - Institui a Emenda das
Oportunidades;
> Open Insurance: debate sobre a forma de
operacionalização das possíveis retenções de
impostos sobre os valores que estaríamos pagando
para Peers e o documentos fiscais emitidos
diretamente para as participantes;
> Decreto SP nº 66.127/2021 – Considerações
recebidas;
> Outros.

Digitalização
Presidente: Elisangela Silva Nozaki (Liberty Seguros)
Zoom
Data: 30/03
Assuntos tratados:
> Eleição de presidente da comissão para novo
mandato;
> Lições Aprendidas - reavaliar a elaboração de guia
de boas práticas sobre guarda de documentos
(Circular Susep 605);
> Outros.

Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, conduzida pelo Presidente Antonio
Trindade, em 10 de março, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Comissões
Antonio Trindade deu início à reunião relatando a ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7074 – Resolução
CNSP 407, proposta pelo PT – Partido dos Trabalhadores, mencionando os principais pontos. Após debates sobre o
tema, os Diretores manifestaram apoio ao ingresso da FenSeg como amicus curiae.

Apresentações
Consulta Pública nº 44 – Sustentabilidade –
Relatora: Luciana Dall’Agnol (CNseg): foram apresentados os principais pontos relacionados à CP 44 e
divulgados os principais documentos relacionados à
referida Consulta, além da manifestação feita à Susep
em 07/03, conforme prazo estabelecido pela autarquia.
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Nichos Diferenciados de Mercado – Reunião
com Sr. Boris Ber (Sincor/SP) Relato: Jarbas Medeiros
(Presidente da Comissão de Riscos PatrimoniaisMassificados): relatada reunião realizada em 21/02,
onde foram debatidas as questões levantadas como
aceitação dos riscos com restrições e com os prote-
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cionais mínimos adequados; preocupação quanto à
atuação das associações e cooperativas; e possibilidade de atuar com cosseguro, comissões de corretagem reduzidas e adoção de cláusula de rateio.
Serviços de Assistência - GT Misto FenSeg e
Fenacor – Relatores: Marcelo Sebastião (Presidente
da Comissão Automóvel) e Andrea Ribeiro
(Integrante do GT Misto): foram relatadas as reuniões realizadas em 07 e 21/02. Ao término do relato, foi
explicado que o GT concordou em emitir um novo
comunicado em complemento a publicação feita em

Pauta Deliberativa
Representação da FenSeg nas Comissões Temáticas da CNseg: aprovadas as seguintes substituições
nas Comissões Temáticas da CNseg:
• Comissão de Gestão de Risco: substituição de
Alexandre Sampaio por Sandra Regina Gonzalez
Piccoli, ambos da Brasilseg.
• Comissão de Governança e Compliance: substituição de Alexandre Sampaio por Luciana da Silva
Luis, ambos da Brasilseg.

Pauta Informativa
Informativo sobre o Seguro Rural: sobre o
Informativo sobre o Seguro Rural 2021, foi sugerido
obter parecer junto ao jurídico da CNseg sobre o tema,
que propôs ajustes no material.
Circular Susep nº 654/2022 - Altera Circular
Susep nº 642/2021, que dispõe sobre a aceitação e
vigência do seguro e emissão e os elementos mínimos dos documentos contratuais: disponibilizada a
íntegra da Circular que altera a anterior para inserir
importante parágrafo conforme abaixo:

“§ 4º Em se tratando de seguros de danos com vigência igual ou superior a doze meses, o encerramento
da cobertura provisória em decorrência da recusa do
risco somente poderá ocorrer após, no mínimo, dois
dias úteis contados da comunicação formal de tal
recusa ao proponente, seu representante legal ou corretor de seguros.”
SRO Transportes: Prorrogação da Circular Susep
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24/01, como forma de mostrar que as ações estão
sendo realizadas.
Seguro de Danos Estruturais (SDE) – Instruções
Normativas do MDR – Relator: Fabio Pinho (Diretor
FenSeg): relatou, resumidamente, os estudos que
estão se realizando no âmbito da recém-criada
Subcomissão de Seguros de Danos Estruturais (SDE)
da FenSeg, as reuniões com representantes do mercado de construção civil (ABRAINC, CBIC, SIDUSCON)
e, também, os encontros com o Secretário do MDR –
Ministério do Desenvolvimento Regional sobre o SDE.

nº 653/2022, que altera o Anexo XII da Circular
Susep nº 624/2021: divulgado o texto da Circular, que
prorroga o prazo para registro das operações do ramo
transportes por 180 dias, conforme solicitação da
Comissão de Transportes da FenSeg.
Open Insurance: atualizadas as ações relacionadas
à interoperabilidade com o Open Banking, simplificação de APIs e, em especial, o pedido de prorrogação
das entregas do escopo de dados do Open Insurance
de 15 de abril de 2022 para 30 de junho de 2022.
Pátio Legal/RJ: divulgadas as últimas ações.
Conselho de Recursos do Sistema Nacional de
Seguros Privados: reforçada a importância da indicação de representantes para compor a lista tríplice para
que seja escolhido o Conselheiro Titular da FenSeg no
CRSNSP para o próximo mandato. Face ao trabalho
intenso que é requerido pelo Conselho nas análises
dos processos a serem julgados, a orientação é pela
manutenção do atual consultor, Sr. Neival Rodrigues,
como titular.
Pautas das Comissões Técnicas: divulgados os
temas que foram discutidos no âmbito das Comissões
Técnicas da FenSeg em fevereiro e, comentados os
dois eventos previstos para realização em março. São
eles:
• Comissão de Riscos Patrimoniais – Grandes
Risco - Tema: Riscos Patrimoniais – Valor em Risco
Declarado/Importância e Consequências - Data:
16/03 - Horário: 11 às 12h30.
• Comissão de Seguro Habitacional – Tema: A
Introdução da Tecnologia nas Operações do Seguro
Habitacional - Data: 24/03 - Horário: 11 às 12h30.
Demonstrações Financeiras: apresentadas as
demonstrações financeiras de janeiro.
Estatísticas da Susep: apresentadas as estatísticas
da Susep relativas ao mês dezembro.
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Comissões
Riscos Patrimoniais - Massificados

Prevenção e Combate à Fraude

Presidente: Jarbas de Medeiros (Porto Seguro)
Windows Teams
Data: 08/03

Presidente: Abelardo Guimarães (Bradesco)
Windows Teams
Data: 10/03

Assuntos tratados:
> Nichos Diferenciados de Mercado – Reunião com
Boris Ber (Sincor/SP);
> IRDR – Goiás;
> Central de Bônus – Massificados (Residencial/
Empresarial/Condomínio);
> Seguro de Condomínios – Associação de
Moradores;
> IP Residencial;
> Open Insurance – Produto “Assistências”;
> Assuntos gerais.

Assuntos tratados:
> Discussão /revisão/ objetivos da Comissão
exercício de 2022;
> Revisão do Regulamento da Comissão;
> Assuntos gerais:
• Profissionalização do Sindicante;
• COPADES.

Transportes
Presidente: Paulo Alves (AXA XL)
Windows Teams
Data: 08/03
Assuntos tratados:
> SRO – Transportes - Ofício FenSeg -04/2022 –
Prorrogação de Prazo - Resposta da Susep;
> Open Insurance – Transportes - Escopo de Dados –
Relato: Alexandre Leal;
> RCTR – VI – Caminhões Paralisados na Fronteira
com Uruguai;
> Assuntos diversos.

Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos
Presidente: Thisiani Martins (AXA XL)
Windows Teams
Data: 09/03
Assuntos tratados:
> Evento: Valor em Risco Declarado – Importância e
Consequências;
> Exclusão de Riscos Cibernéticos – Elaboração de
Cláusula;
> Guerra na Ucrânia – Cláusula de Embargos e
Sanções;
> Assuntos gerais.
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Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Varoto (Allianz)
Windows Teams
Data: 11/03
Assuntos tratados:
> IRDRs – Atualização sobre a reunião com o
escritório Dinamarco;
> Aplicação da Convenção de Montreal no
ressarcimento de transporte aéreo – RE n.º
1.368.069/STF;
> Seguro de Condomínios – Associação de
Moradores – Consulta da CRP-Massificados;
> Ofício n.º 1281/MPF – Nome social – Consulta da
CRP-Massificados;
> Assuntos gerais:
• Contrato e Termo de Adesão à FenSeg – Revisão
e atualização.

Automóvel
Presidente: Marcelo Sebastião (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 16/03
Assunto tratado:
> Assuntos da SUPEN;
> Eleição para vice-presidente da Comissão;
> Serviços de Assistência: GT Misto FenSeg e
Fenacor;
> Assuntos de Sinistros;
> Pátio Legal RJ/CEVERA;
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> Aumento da frequência de R/F;
> Assuntos gerais:
• Central de Bônus;
• Pesquisa Autovistoria.

Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 17/03
Assunto tratado:
> Subvenção Federal:
• Grãos de Inverno;
• Testes no Sistema do MAPA;
• Evento ALASA;
• Gravação do Laudo da Vistoria;
• Monitor do Seguro Rural;
> Subvenção Estadual: Paraná e São Paulo;
> Instituto Pensar Agro;
> Relatos dos Grupos de Trabalho:
• Assuntos Regulatórios;
• Banco de Dados;
• Equipamentos e Penhor Rural;
• Sinistros Rurias;
• Seguros Paramétricos;
• Programas de Subvenção;
> Ranking das Seguradoras.

Riscos de Crédito & Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Windows Teams
Data:17/03

> Reunião com nova diretoria da SUSEP – Temas:
Afiançadoras, Consulta Pública n.º 40/2021 (seguro
garantia), Fiança Locatícia e Estatísticas SUSEP –
Ramo Crédito – Separação em sub-ramos “Riscos
de Quebra de Garantia e Crédito Risco Comercial”;
> Seguro de Danos Estruturais/SDE – Apresentação
CBIC – ABRAINC;
> Termo de Cosseguro – Novas sugestões de texto;
> OPIN – Atualização;
> Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith (Tokio Marine)
Windows Teams
Data: 22/03
Assuntos tratados:
> Evento sobre Riscos Patrimoniais – Grandes
Riscos: “Valor em Risco Declarado – Importância e
Consequências”;
> Medida Provisória n.º 1.103, de 15 de março de
2022 - dispõe sobre a emissão de Letra de Risco
de Seguro por meio de Sociedade Seguradora de
Propósito Específico;
> Resolução CNSP 407 – Grandes Riscos – Ingresso
da FenSeg e Fenaber como Amicus Curiae;
> Consulta Pública nº 44/2021 – Sustentabilidade
– (Ofício CNseg/PRESI – 005/2022 e Quadro com
Sugestões em anexo);
> Nome Social em Apólices de Seguros;
> Open Insurance – Dados Embarcados;
> Assuntos diversos.

Assuntos tratados:
Crédito:
> Quadro Mensal Estatísticas Susep – Solicitação da
Atradius – Separação Garantia X Crédito – Reunião
com a Susep;
> Assuntos gerais.
Garantia:
> ADI – Resolução CNSP n.º 407/2021 – Deliberação
da diretoria;
> Reunião com BNDES – Encaminhamento das
tratativas via meio Institucional com a Fenaber
– Substituição de conta reserva, Completion
Tradicional, e Risk Sharing do Contrato – NPI;
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Riscos de Engenharia
Presidente: Fabio Silva (Zurich)
Windows Teams
Data: 24/03
Assuntos tratados:
> Medida Provisória n.º 1.103, de 15 de março de
2022;
> DNIT – Atualização;
> Portaria nº 532, de 23/02/2022;
> Tipos de Sinistros – Debate;
> Plano de Ação 2022;
> Assuntos gerais.
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Diretoria FenaPrevi
A Diretoria da FenaPrevi se reuniu em 15 de março, de forma remota, sob a presidência de Edson Luis
Franco (Zurich). para tratar, entre outros assuntos:
Open Insurance;
Mentorias das Comissões Atuarial, de Produtos de
Risco e de Produtos por Sobrevivência, as quais
serão exercidas, respectivamente, por Roberto
Teixeira de Camargo (XP), Osmar Navarini (MAG) e
Guilherme Hinrichsen (Icatu);

Reunião com o Diretor da Susep, Augusto Coelho
Cardoso, agendada para o dia 16.03, para tratar de
temas de interesse da Federação;
Fórum Nacional de Previdência Privada e Vida e do
Encontro Nacional FenaPrevi.

Assembleia Geral Ordinária - AGO
Em 29 de março foi realizada a AGO, que aprovou, por unanimidade, as contas relativas ao exercício de
2021, acompanhadas das demonstrações financeiras.

Comissões
Comunicação, Marketing e Eventos
(extraordinária)
Presidente: vago
Meio Remoto
Data: 10/03
Assuntos tratados:
> Fórum Nacional de Previdência Privada e Vida;
> Projeto Vem de Zap – divulgação no Global Money
Week;
> Pesquisa Datafolha;
> Campanha de Comunicação CNseg.

Investimentos (conjunta com a CNseg)
Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 14/03
Assunto tratado:
> Nova norma de investimentos.
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Produtos por Sobrevivência
Presidente: João Batista Mendes (Zurich)
Meio Remoto
Data: 14/03
Assuntos tratados:
> Tributação;
> Suitability;
> Open insurance.

Gestora do SIDE
Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz
(Bradesco Vida e Previdência)
Windows Teams
Data: 15/03
Assunto tratado:
> Melhorias e Backlog;
> Assuntos diversos.
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Assuntos Jurídicos

Assuntos Contábeis e Fiscais |
Atuarial (conjunta com as comissões
de Administração e Finanças e Atuarial
da CNseg)

Presidente: Greicilane Ruas (Icatu)
Meio Remoto
Data: 25/03
Assuntos tratados:
> Atualização das ações judiciais e das
proposições legislativas;
> Nome social;
> Regra para o exercício dos cargos em
conselhos de administração ou de auditoria
(Resolução CNSP nº 422/2021).

Presidentes:

Flávia Vieira (Sul América)
Celina Costa (Brasilprev)

Meio Remoto
Data: 31/03
Assunto tratado:
> CPC 48 (IFRS 9).

Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por Manoel Peres, em 23
de março, realizada na sede da Amil, em São Paulo, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:
Estatuto Social;

Open Health;

Piso salarial de Enfermagem;
Reforma Tributária (PEC 110);

Adesão ao Fórum de
Privacidade e Proteção de
Dados do Setor da Saúde;

Temas jurídicos;

Atualização de projetos;

Conselho Científico de
(avaliação de tecnologias
em saúde) ATS;
Temas regulatórios;
Comunicação.

Comissões

VOLTAR

Relacionamento com Prestadores

Assuntos Assistenciais

Presidente: Tereza Veloso (SulAmérica)
Windows Teams
Data: 07/03

Presidente: Roberto Viana (Porto Seguro)
Windows Teams
Data: 08/03

Assuntos tratados:
> Lei 14.307/22 – Processo de atualização das
coberturas no âmbito da Saúde Suplementar;
> Sistema de Qualificação de Prestadores;
> Painel de Glosas;
> Redimensionamento de Rede x Base TISS: Reunião
Andreia Abib;
> Extrapauta: Credenciamento de Instrumentadores
no Rio de Janeiro;
> GT Modelos de Remuneração: Diária Global.

Assuntos tratados:
> Correlação TUSS-ROL;
> Ações Estratégicas Diretoria 2022;
> Agenda propositiva para 2022;
> Lei 14.307/2022;
> Projeto de Lei 396/2022;
> Projeto de Lei 105/2022;
> Resolução Normativa 480/2022;
> GT APS.
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Avaliação de Tecnologias em Saúde
Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 10/03
Assuntos tratados:
Parte 1:
> Monitoramento das tecnologias em discussão pela
CONITEC;
> RN 477- abemaciclibe como agente
único- atualização;
> Lei nº 14.307/2022;
> Agenda das reuniões ordinárias e das reuniões
conjuntas do rol.
Parte 2 - Reunião Conjunta do Rol:
> Análise das contribuições da Consulta Pública nº 91;
> Análise crítica das propostas de atualização do rol:
• Lorlatinibe - Câncer de pulmão não pequenas
células (CPNPC);
• Acalabrutinibe - Leucemia linfolítica crônica LLC;
• Acalabrutinibe - Leucemia linfolítica crônica LLC
recidivada ou refratária;
• Acalabrutinibe - Linfoma de células do manto
recidivado ou refratário;
• Apalutamida - Câncer de próstata metastático
sensível à castração (CPSCm);
• Enzalutamida- Câncer de próstata metastático
sensível à castração (CPSCm).

Jurídica
Presidente: Fabiano Catran (Seguros Unimed)
Windows Teams
Data: 10/03
Assuntos tratados:
> Atualização de Processos Relevantes:
• Rol de Procedimentos – Embargos de Divergência
– 2ª Seção – Atualização;
• Caso Estatuto do Idoso (RE nº 630.852/RS)
– Atualização;
> Cômputo dos Custos da Obrigação de Fazer nos
Honorários Sucumbenciais (EAREsp nº 198.124/RS)
– Atualização;
> Tema Repetitivo nº 1016 – Reajuste por Mudança
de Faixa Etária;
> ADI nº 7088 – Lei nº 14.307/2022 – MPV nº 1.067/2021;
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> Regulatório:
• Medida Provisória nº 1.067/2021 – Promulgação
da Lei nº 14.307/2022;
• Resoluções CFO – Atualização;
> Diversos:
• TJ/SP – Convite para Reunião do Subcomitê de
Saúde Suplementar;
• Controvérsia nº 398/STJ – Prazo Prescricional para
Ressarcimento ao SUS.

Relações com Clientes
Vice-presidente: Carlos Frinhani (Vision Med)
Windows Teams
Data: 10/03
Assunto tratado:
> Painel do Cliente;
> Campanhas de comunicação;
> Atendimento de Vulneráveis;
> Fórum NIP;
> MPF – Ofício nº 1281/2022/PRDC-SP PR
SP-00016164/2022 – Nome Social Apólices
de Seguro.

GT COPISS
Coordenador: Jansen Pereira (FenaSaúde)
Microsoft Teams
Data: 11/03
Assuntos tratados:
> Copiss Coordenador, em 24/2/22;
> Aprimoramentos Padrão TISS;
> CRP.

Contábil
Presidente: Alberto Barcellos (Bradesco)
Windows Teams
Data: 15/03
Assuntos tratados:
> Alteração DRE – Recuperação por reembolso do
plano pós como arrecadação;
> PSL SUS – Impacto no preenchimento da IN 45;
> PEONA SUS no pós pagamento;
> Sistema DPI – Status Resolução CGOA e
Governança do sistema;
> Contabilização Telemedicina.
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Odontológica

Ética

Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev S/A)
Microsoft Teams
Data: 15/03

Presidente: Natália Schaffer (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 16/03

Assuntos tratados:

Assuntos tratados:
> Temas apresentados pelas associadas em relação
aos principais procedimentos auditados pelas
operadoras.

> Resoluções do CFO nº 234 e 235, de 23/4/21;
> DUT para os procedimentos radiológicos;
> Pauta relevante da odontologia para 2022;
> Ações na mídia para odontologia suplementar;
> Teleodontologia;

GT Atenção Primária à Saúde
Coordenadora: Vera Sampaio (FenaSaúde)
Microsoft Teams
Data: 18/03

> Lei 14.307/2022.

Técnica de Saúde
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes
(Notredame/Intermédica)
Windows Teams
Data: 15/03
Assuntos tratados:

Assunto tratado:
> Apresentação de experiências da Bradesco Saúde
(planos médicos) e Unimed Seguros (planos
odontológicos).

Comunicação
Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Windows Teams
Data: 22/03

> Lei 14.307/22;
> Projetos Especiais;
> Open Health;
> Resoluções CFO 234 e 235;
> Informes:
• Coparticipação;
• Ofícios enviados;
• GT IDSS;
• Consultas Públicas 91, 92, 93 e 94;
• MPF – Ofício nº 1281/2022/PRDC-SP PR
SP-00016164/2022 – Nome Social Apólices de
Seguro.

Assuntos tratados:
> Apresentação da campanha de comunicação
“Seguro para tudo e para todos”, angariada pela
CNseg (Agência Repense);
> Apresentação Rol Taxativo x Exemplificativo
(Angélica Carlini) e próximos passos (Amanda
Barbosa);
> Apresentação dos resultados da assessoria de
imprensa no mês de fevereiro (Agência Conteúdo);
> Apresentação do índice de desempenho na mídia
de fevereiro - IQEM (Amanda Barbosa).

Participação da FenaSáude em eventos
ABRH RJ | Fórum de Saúde, Vida e Previdência
Tema: Saúde, Vida e Previdência – Contornos Atuais e Tendências no Mundo e do Trabalho.
Palestrante: Manoel Antônio Peres
Data: 22/03/2022

VOLTAR
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Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, ocorreu
extraordinariamente em 10 de março e em 16 de março, quando foram tratados os seguintes assuntos:
Relato CAF: Kátia Varges informou das discussões
do IFRS no mercado da Capitalização;

Deliberações:
Convocação AGO 30/03/2022, para aprovação das
demonstrações Financeiras da FenaCap 2021 e
substituição de membro na Diretoria;
Planejamento 2022/2025.

Relato CCOM: Mariana Fagundes apresentou os
resultados consolidados da federação nas redes
sociais e na imprensa de agostos de 2021 a fevereiro de 2022;
Relato OPIN: Marcio Coutinho apresentou as atualizações sobre Open Insurance;

Conhecimento:

Demonstração do Resultado: Apresentada a recei-ta e despesas da Federação de fevereiro de 2022;

Relato CPC: Natanael Castro relatou as discussões
sobre o planejamento para 2022 na Comissão de
Produtos;

Dados Estatísticos: Apresentados os dados estatísticos do mercado de capitalização de janeiro
de 2022;

Relato CAJ: Simone Moregola relatou o andamento
das discussões do PLS/329 e atualizou os assuntos
tratados na Comissão Jurídica;

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

Comissões
Produtos, Atuarial e de Tecnologia

Jurídica e de Controles Internos

Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 09/03

Presidente: Simone Moregola (Liderança Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 31/03

Assuntos tratados:
> IFRS;
> Relato GT Filantropia Premiável (PLS 329/2018 e
Resolução 384);
> Planejamento estratégico 2022;
> Open Insurance – Atualização.

Assuntos tratados:
> Relato do GT de PLs;
> Parecer do Beneficiário/Cessionário na Capitalização;
> Circular Susep 656/2022;
> Report - Reunião FenaCap com a Susep (realizada dia
23/03).

Comunicação

Administração e Finanças

Presidente Interina: Mariana Fagundes
(Capemisa Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 10/03

Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 25/03

Assuntos tratados:
> Apresentação assessorias: Danthi e Quintal;
> Planejamento 2022.
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Assuntos tratados:
> Relatos: CINV/CNseg - Revisão Resolução CMN4444 e
CAFIS/CNseg – Reforma Tributária;
> FRS – Atualização.
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Notícias
Presidente da CNseg participa da abertura
do 22º Congresso dos Corretores

Destacando a união
cooperativa de corretores e seguradores no enfrentamento
das dificuldades em
comum no ciclo da
pandemia e da economia, o Presidente
da CNseg, Marcio
Coriolano, foi uma
das autoridades que
compôs a mesa de
abertura do 22º Congresso Brasileiro dos Corretores
de Seguros na noite de 3 de março, no Royal Palm
Hall, na cidade de Campinas. Junto com ele estavam
o da Fenacor, Armando Vergílio; o Superintendente
da Susep, Alexandre Camillo; o Deputado Federal
e Presidente da ENS, Lucas Vergílio; o Presidente do
Sincor-SP, Boris Ber; o Presidente do Ibracor, Joaquim
Mendanha de Ataídes; e o Prefeito de Campinas, Dário
Saad. O Congresso, que vai até o dia 5, organizado
pela Fenacor, em parceria com o Sincor SP, contará com
10 painéis e acontece paralelamente à 21ª Exposeg.
No seu discurso, o Presidente da CNseg destacou a
“rápida resposta do mercado segurador às demandas
da sociedade no momento de restrições de mobilidade
e de dificuldades causadas pelo aperto no orçamento
da população, desemprego, e por expectativas exacerbadas”. Coriolano também destacou a importância
do papel dos corretores, “que ajudam os segurados e
os que precisam de seguros em todos os rincões para
fazerem as suas melhores escolhas”.

Webinar da Confederação marca compromisso
do setor com a equidade de gênero

O webinar “A mulher dos negócios, da família e do
mundo: o protagonismo feminino na construção
do futuro” marcou a homenagem da Confederação
Nacional das Seguradoras- CNseg ao Dia Internacional
da Mulher (8/3) e seu compromisso institucional com
a equidade de gênero. Ocorrido em (9/3), o evento
teve como moderador o Presidente da CNseg, Marcio
Coriolano e, como palestrantes, Solange Beatriz
Palheiro Mendes, Diretora Executiva da CNseg; Erika
Medici, CEO da AXA Seguros; Camila de Freitas, CEO
da Caixa Seguridade; Patricia Andrea Freitas, VicePresidente SR de Parcerias Estratégicas Multicanais da
Prudential do Brasil; e Patrícia Chacon Jimenez, CEO
da Liberty Seguros. Essas executivas de seguradoras
também são quatro das sete mulheres integrantes do
Conselho Diretor da CNseg.
Marcio Coriolano disse que, “embora as mulheres sejam
a maioria dos quadros no setor segurador, sobretudo
em cargos de média gerência, ainda é desproporcional a sua participação em cargos de comando superior
e em conselhos”. O dirigente da CNseg lembrou que
uma pesquisa concluída pela CNseg em 2021 constatou que 58% das empresas afirmam ter programas ou
políticas de igualdade de gênero. Ainda segundo o
estudo, as mulheres ocupavam 21% de cargos de diretoria, 12% em presidência, 8% em conselhos de administração e 5% de vice-presidências nos grupos participantes da pesquisa.
Para Marcio Coriolano, a pesquisa constatou que há
pelo menos três programas mais comuns no grupo de
empresas que adotam políticas internas de igualdade
de gênero: o de desenvolvimento de talentos, o programa de mentoria feminina e o plano de sucessão.

Lembrando que o setor segurador apresentou um
desempenho melhor que o de outros setores da economia durante a pandemia, informou que o setor passou de um crescimento nominal de 1,3% em 2021 para
11,9% em 2021, representando um crescimento real
de 3,3%, mas “ainda muito aquém do que a sociedade
merece”. Coriolano concluiu sua participação declarando que “somos os braços da proteção econômica
e social da sociedade”, sendo também “o maior formador da poupança nacional, desonerando o Estado
brasileiro para fazer aquilo que ele precisa fazer”.
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Conheça os novos membros do
Conselho Diretor e Conselho Fiscal
da CNseg e Fenaseg
Em 09 de março, ocorreram, por meio remoto, as
eleições para os membros do Conselho Diretor e
Conselho Fiscal da CNseg e
Fenaseg para o mandato de
30/04/2022 a 29/04/2025.
O executivo Roberto de Souza Santos (Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais) foi eleito Presidente do
Conselho Diretor da CNseg, tendo como 1º Vice-Presidente Ivan Luiz Gontijo Junior (Bradesco Seguros S/A).

Vendas de seguros contra riscos
cibernéticos mais que dobraram em
2021, informa Ancelmo Gois

Edições nº 66 e nº 67 da Conjuntura CNseg
publicam análise do desempenho em janeiro
e comportamento da economia brasileira
Após encerrar o último mês do ano passado com
desempenho muito positivo, no primeiro mês do ano, a
contratação de Seguros foi 16,1% menor na comparação
com dezembro de 2021. A melhor base de comparação,
porém, é contra o mês de janeiro do ano anterior, que
registrou um crescimento importante de 6,4%, totalizando um volume de R$ 26 bilhões (sem Saúde e DPVAT),
revela a edição da publicação Conjuntura CNseg nº 66,
da Confederação Nacional das Seguradoras. Segundo
o editorial assinado pelo Presidente CNseg, Marcio
Coriolano, o primeiro trimestre do ano, isoladamente,
não terá potencial para indicar a capacidade de manutenção de taxas de evolução setorial, tendo em vista
que os efeitos do processo eleitoral, da política econômica e dos conflitos geopolíticos serão fatores decisivos
na composição dos cenários.

“As vendas de seguros contra riscos cibernéticos subiram mais do que dobraram em 2021, na comparação
com 2022”, informa a coluna do Ancelmo Gois, no jornal O Globo, em 11 de março, com base em levantamento da CNseg. A nota informa, ainda, que no ano
passado foram pagos R$ 74,5 milhões em
indenizações referentes a esse tipo de seguro.

O destaque do mês de janeiro foi o segmento de Danos
e Responsabilidades, que teve crescimento na casa de
dois dígitos, 20,2% na comparação entre os meses de
janeiro de 2022 e 2021. O produto Automóveis registrou a maior alta mensal interanual desde julho de 2013
e encerrou o mês com R$ 3,4 bilhões em prêmios diretos, 19,6% acima do arrecadado em janeiro de 2021. Já
o segmento de Cobertura de Pessoas acumulou quase
R$16 bilhões, representando leve crescimento de 0,3%
em relação ao primeiro mês de 2021.

Em recente declaração para o Boletim GFIA, o
Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, afirmou que
“desde o início da pandemia e o consequente aumento
do teletrabalho, os ataques cibernéticos estão na lista
dos maiores riscos para empresas brasileiras e estrangeiras. Segundo a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), os ataques desse tipo a empresas brasileiras
cresceram 220% no primeiro semestre de 2021, sendo
considerados uma ameaça ainda maior que as catástrofes naturais. O cenário, que não é nossa exclusividade,
facilita a compreensão do aumento na arrecadação
das companhias subscritoras de riscos cibernéticos”.

Já a edição nº 67da Conjuntura CNseg trouxe como
temas centrais o comportamento da economia brasileira e o desempenho do setor de seguros nacional. A
parte sobre a economia brasileira indica um quadro de
grandes desafios para o País, ampliado com o conflito
bélico na Ucrânia e seus impactos adversos na economia global. No plano doméstico, a inflação alta, juros
básicos de dois dígitos e o ano eleitoral são fatores
de atenção. Mesmo com esse cenário, a procura por
proteção de seguros permaneceu elevada em janeiro,
levando a receita do setor a avançar no período, assinala a Confederação.
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Valor Econômico destaca bom desempenho do setor segurador

O jornal Valor Econômico publicou na edição de
16 de março uma matéria repercutindo a análise da
Conjuntura CNseg nº 66, mostrando que o Setor de
Seguros cresceu 6,4% em janeiro de 2022, na comparação com janeiro do ano passado, e que, frente a
dezembro de 2021, houve um recuo de 16,1%.
Em entrevista para o veículo, o Presidente da CNseg,
Marcio Coriolano, informou, porém, que “essa queda de
janeiro contra dezembro acontece todo ano, pois existe
um esforço comercial grande no último mês do ano”.
Coriolano informou que na comparação entre as
médias móveis de 12 meses, a alta de 12,1% em janeiro
foi superior à do fechamento do ano passado, de
11,9%, representando um ganho real de 3,4%, descontada a inflação.

Quando indagado sobre perspectivas para este ano, o
Presidente da CNseg disse que, em função da inflação
elevada, dos juros em alta, das incertezas políticas e
a da guerra na Ucrânia, uma análise nesse momento
seria prematura. “O primeiro trimestre vai ser decisivo
para mostrar o que o ano pode ser”, concluiu.

Relatório de Atividades da CNseg em 2021 sintetiza as atividades
institucionais e os temas mais relevantes do setor
O Relatório 2021 da Confederação Nacional
das Seguradoras, disponível em seu portal, expõe em
seis capítulos e em 33 páginas os principais números
do setor e as iniciativas da entidade no último exercício. A publicação tem o objetivo de dar conhecimento
e transparência ao desempenho do mercado de seguros e às atividades realizadas pela Confederação, a
partir de um relatório digital de formato interativo e
de fácil navegação.
Seu conteúdo inclui um balanço dos fatos relevantes
do setor e das atividades institucionais da CNseg (capítulo “Carta do Presidente”) no ano em que a entidade
completou 70 anos de atuação. No texto, o Presidente
da CNseg, Marcio Coriolano, avalia positivamente a
atuação da entidade empresarial, destacando seu
papel de representar o setor e apoiar a sociedade nos
momentos desafiadores. “Podemos constatar com
orgulho que, neste primeiro ano da década de 2020,
continuamos sendo bem-sucedidos nessa tarefa, o
que pode ser atestado pelo desempenho robusto de
dois dígitos. Além disso, a cultura do seguro, da previdência e da capitalização tem sido amplamente difundida no País, valorizando a prevenção e a proteção do
patrimônio”, ressalta.
Marcio Coriolano chama a atenção para os movimentos inovadores do setor, como o avanço da telemedicina, a emissão da primeira apólice de seguro rural
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paramétrico do País, além da realização, pela primeira vez, do maior evento do mercado segurador, a
CONSEGURO 2021, em formato digital.
Há ainda um capítulo que apresenta os números do
setor de seguros no país. Líder em volume de negócios na América Latina e 18° no ranking mundial de
seguros, o setor segurador brasileiro movimentou R$
306,4 bilhões (sem Saúde) no ano passado e apresentou crescimento de 11,9%. Os ativos financeiros alcançaram R$ 1,63 trilhão de garantias no ano passado,
equivalendo a 23,4% da dívida pública brasileira, o que
coloca o setor segurador entre os maiores investidores
institucionais do País. Em 2021, o volume de negócios
do setor representou cerca de 6,3% do PIB, se considerada a participação da Saúde Suplementar, e de 3,5%,
sem esse segmento. Em 2021, o setor pagou mais de
R$ 393,2 bilhões na forma de benefícios, indenizações,
resgates, sorteios, despesas médicas e odontológicas
no ano passado.
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CNseg aborda o exercício irregular da
atividade de seguro no XXIV Congresso
Nacional do Ministério Público
Representada pelo consultor, advogado e
professor de Direito do Consumidor, Ricardo
Morishita, no painel setorial “Defesa do
Consumidor – Instrumento de garantia social”,
durante o “XXIV Congresso Nacional do
Ministério Público”, que ocorreu em 24 de
março, em Fortaleza/CE, a CNseg debateu o
exercício irregular da atividade de seguro.
A CNseg destacou a preocupação com o exercício irregular da atividade pelas ditas associações de proteção
veicular, levando-se em conta a ausência de legalidade
de tais instituições, ameaçando o sistema jurídico
brasileiro e a sua respectiva perda de institucionalidade, sem contar a vulnerabilidade dos consumidores.
"A preocupação com a venda irregular de seguros é
maior quando se instaura o precedente. Os efeitos afetam a segurança jurídica, mas a grande vítima é a própria racionalidade democrática. Por isso, importante
enfrentar o tema, institucionalizar e caminhar com
responsabilidade e serenidade”, afirmou Morishita, em
sua participação.
O Congresso, tradicionalmente apoiado pela
Confederação, busca fortalecer o diálogo entre
membros do Ministério Público e representantes

de órgãos governamentais e entidades civis, com o
objetivo de construir uma agenda para desenvolvimento de ações que garantam a efetividade de direitos coletivos e individuais indisponíveis.
A mesa de abertura desta edição foi presidida por
Daniel Isidio, Promotor Público no Ministério Público
do Estado de São Paulo e a abertura do painel ficou
a cargo de Glauber Tatagiba, Promotor de Justiça
do estado de Minas Gerais, Coordenador da promotoria de Justiça de defesa do consumidor de Belo
Horizonte e Coordenador do Procon-MG Estadual
de Minas Gerais. Tatagiba apresentou o resultado
do estudo “Diagnóstico Nacional do Consumidor”,
realizado pela FIPE, com dados sobre demandas de
consumidores que foram vítimas de conduta abusiva
durante a pandemia.

Ranking do Setor de Seguros é destaque em O Globo

A Coluna do Lauro Jardim, no jornal O Globo, publicou
no dia 29 de março, com base no Ranking do Setor
de Seguros, da CNseg, a lista das empresas líderes em
volume de arrecadação e participação no mercado de
seguros, no intervalo de um ano, entre janeiro de 2021
e de 2022.

operações de seguros de Danos e Responsabilidades e
de Planos de Risco em Cobertura de Pessoas é o Prêmio
Direto. Para os Planos de Acumulação em Cobertura
de Pessoas, a variável utilizada são as Contribuições.
Em Capitalização, o Faturamento com os títulos e, em
Saúde Suplementar, as Contraprestações Líquidas.

O texto informa que o segmento de Vida e Previdência
é atualmente liderado pelo BB Seguros, seguido
pelo Bradesco e pela Caixa Seguros. Em Danos e
Responsabilidades, Porto Seguro, Mapfre e da Tokio
Marine, nessa ordem, lideram. Já o segmento de
Capitalização é liderado pelo Bradesco, seguido
pelo BB Seguros e Santander, enquanto a Saúde
Suplementar é liderada pelo Bradesco, SulAmérica e,
em terceiro lugar, pela Notredame Intermédica.
Para a definição do Ranking do Setor de Seguros,
a principal variável de comparação utilizada nas
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A CNseg acaba de divulgar a edição de 2022 de seu Folder
Institucional: “O Setor de Seguros brasileiro”. A publicação – que também tem versões em inglês e espanhol – demonstra, por meio de cifras e dados, o caráter
estratégico do setor segurador brasileiro, que é líder
em movimentação na América Latina e um dos mais
importantes investidores institucionais de nosso País.
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Com ativos financeiros na ordem de R$1,6 trilhão, que
corresponde a 23,4% da dívida pública brasileira consolidada, e movimentação anual equivalente a 6,3% do
PIB brasileiro, o setor segurador ajuda a fomentar a
economia brasileira, e a desonerar o Estado.
A publicação também apresenta a composição do
Mercado Segurador e os valores retornados à sociedade por meio de benefícios, indenizações, resgates,
sorteios e despesas médicas e odontológicas.

CNseg tem destaque em especial sobre
seguros do Valor Econômico

O caderno especial sobre seguros publicado em 31
de março, no jornal Valor Econômico, trouxe reportagens com diferentes recortes do setor. Na abertura,
uma das matérias destacou que o desempenho da
atividade em 2022 pode ser impactada por variáveis
que fogem ao controle das seguradoras. “A expectativa eleitoral pode tornar complexo o crescimento do
setor esse ano e deixar o empresário mais cauteloso.
A inflação corrói a renda e o juro elevado torna os
empréstimos mais caros e o acesso ao dinheiro e ao
seguro mais restrito”, afirmou o Presidente da CNseg,
Marcio Coriolano.
Outra dessas variáveis fora do controle das seguradoras são as transformações climáticas em ritmo acelerado e o consequente aumento dos desastres ambientais que, de acordo com relatório recente da Munich
Re, gerou prejuízo de US$120 bilhões ao setor em 2021.
Entretanto, as seguradoras brasileiras estão atentas
ao problema, com lembrou a Diretora-Executiva da
CNseg, Solange Beatriz.
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Ouvida pela reportagem, ela explicou que a última edição do Relatório de Sustentabilidade de Confederação
apontou que 55% das seguradoras consideram os riscos
climáticos no desenvolvimento de produtos e serviços.
Apesar de avaliar que esse percentual ainda é baixo, na
comparação com o setor de seguros global, que está
na vanguarda do tema, Solange Beatriz considera que
a minuta da Circular da Susep que está em Consulta
Pública, que exige a inclusão de riscos de sustentabilidade na gestão de riscos tradicionais das seguradoras
e a criação de uma política de sustentabilidade, levará
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a mudanças relevantes nas políticas das empresas.
“Em dois anos, teremos evidências concretas de ações
proativas do setor”, afirmou.
O open insurance, que na definição da Susep, representa a possibilidade de consumidores de produtos e
serviços de seguro permitirem o compartilhamento de
suas informações entre diferentes sociedades do setor,

também gera desafios, como informa uma das matérias do Caderno Especial. Segundo o Presidente da
CNseg, até o momento, as seguradoras já investiram
R$ 25 milhões para construir a estrutura inicial responsável pela governança de implementação do open
insurance, mas um dos principais desafios é o prazo de
implementação estabelecido.
Outro alvo de atenção do setor, segundo Coriolano,
é o escopo dos produtos do open insurance, pois
alguns têm características que não são aderentes
ao modelo e os benefícios para inseri-los são muito
menores que os custos incorridos. “São produtos
desenhados em conjunto pela seguradora, segurador e ressegurado, ou tem público muito específico, em geral, empresas como aeronáutico, riscos
de engenharia e petróleo”, declarou.
A CNseg publicou anúncio de meia página no
especial sobre seguros, informando números que
demonstram a vitalidade, importância e o caráter
estratégico da atividade seguradora do País.

CNseg celebra o Dia do Consumidor
e do Ouvidor em webinar

O webinar Balanço e Perspectivas para a Defesa do
Consumidor, realizado pela CNseg em 30 de março,
teve o objetivo de celebrar o Dia Internacional do
Consumidor e o Dia do Ouvidor, que acontecem em 15
e 16 de março, respectivamente.
O evento contou com a participação da DiretoraExecutiva da CNseg Solange Beatriz; do Presidente do
Procons Brasil, Marcelo Nascimento; da idealizadora do
projeto “É no acordo que sairemos somos mais fortes”,
Cláudia Schenkel; da Ouvidora da Caixa Seguradora,
Kédina Rodrigues; da Ouvidora da Mapfre, Claudia
Wharton; da Diretora Executiva da FenaPrevi, Beatriz
Herranz; do Presidente da Comissão de Ouvidoria
da CNseg, Silas Rivelle, da Presidente da Comissão
de Relações de Consumo da CNseg, Maria Carolina
de Oliveira; e do advogado e professor de Direito do
Consumidor, Ricardo Morishita, como moderador.
Solange Beatriz relatou ações da Confederação
das Seguradoras em prol do fortalecimento dos
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consumidores, como a criação das Comissões de
Ouvidoria e de Relações de Consumo, e dos eventos,
como a Conferências de Proteção do Consumidor de
Seguros, os Colóquios de Proteção do Consumidor
de Seguros e a Celebração do Dia do Consumidor
e do Ouvidor. Além disso, lembrou a Diretora, a
CNseg também publica anualmente o Relatório de
Atividades das Ouvidorias, com informações sobre
os temas mais demandados pelos consumidores, e
o Guia de Acesso do Consumidor às Empresas de
Seguro, que facilita o acesso dos consumidores e
dos Procons às seguradoras.
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