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Conselho Diretor CNseg
A reunião do Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidida por Marcio 
Sêroa de Araujo Coriolano, no dia 19, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

O presidente João Alceu Amoroso Lima apresentou 
as estatísticas do setor e a programação do 5º Fórum 
FenaSaúde, a ser realizado em 24 de outubro, no 
Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília.

Notícias do Presidente

Poder Executivo: relatadas as audiências do presi-
dente da CNseg  com o vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão, no dia 29/08, em Brasília, e com 
o ministro Paulo Guedes, no dia 09/08, no Rio de 
Janeiro. Desse último encontro, também participaram 
a superintendente da Susep, Solange Vieira, o secre-
tário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, 
Serviços e Inovação, Caio Megale e o presidente da 
FenSeg, Antonio Trindade. Nas audiências, foram 
apresentadas informações sobre o setor segurador 
e destacada sua importância como um dos setores 
econômicos que podem contribuir decisivamente 
para o crescimento sustentado do País.

Conferência Hemisférica da FIDES: noticiada a 
presença do presidente da CNseg na 37º Conferência 
da FIDES, no período entre 9 e 11 de setembro, em 
Santa Cruz de La Sierra, Bolívia. Na oportunidade, 
Marcio Coriolano  participou de atividades do cole-
giado da FIDES, apresentou o desempenho recente 
do mercado de seguros brasileiro e divulgou o vídeo 
de convite para a 38ª Conferência da FIDES, que será 
no Rio de Janeiro, entre 9 e 12 de maio de 2021. Ao 
final do evento, as entidades presentes firmaram a 
Declaración de La Ciudade de Santa Cruz, que enu-
mera as conclusões do evento e um conjunto de 
ações para o desenvolvimento do setor.

CONSEGURO 2019: reconhecido o intenso e com-
petente trabalho realizado pela CNseg, bem como o 
êxito do evento, realizado em Brasília. Também foi 
apresentado o relatório final do evento.

Reforma Tributária: atualizados o posicionamento 
da CNseg na matéria e o andamento das Propostas de 
Emenda à Constituição-PEC 045/2019, na Câmara dos 
Deputados, e PEC 110/2019, no Senado Federal.

Notícias das Federações  

O presidente Antonio Trindade compartilhou, dentre 
outros assuntos, as estatísticas dos seguros de danos 
referentes ao primeiro semestre de 2019.

O presidente Marcelo Gonçalves Farinha divulgou, den-
tre outros assuntos, as estatísticas da capitalização no 
período de janeiro a julho de 2019.

O presidente Jorge Pohlmann Nasser apresentou as 
estatísticas dos planos de acumulação e dos planos de 
risco do primeiro semestre de 2019.

Planejamento Estratégico:
aprovado texto final da Carta de Ibirapuera que con-
templa os temas estratégicos da CNseg por ordem de 
prioridade para o mandato 2019/2022.

Representação Institucional:
aprovada a indicação de Pedro Henrique Fernandes 
Pinheiro como representante da CNseg para o Grupo 
de Trabalho Gestão de Risco ASG e Transparência do 
Laboratório de Inovação Financeira (Lab).



CNseg em ação

03

Dia da Diversidade:
Aprovada a proposta da Comissão de Recursos Hu -
manos para celebração anual do Dia da Diversidade 
e Inclusão do Setor de Seguros, em 25 de setembro.

Escola Nacional de Seguros (ENS):
Realizada apresentação pelo diretor-geral da ENS, 
Tarcísio Godoy.

Contribuição Assistencial:
O Conselho Diretor foi favorável ao recolhimento da 
contribuição assistencial dos empregados, ficando 
a critério das Associadas descontarem em folha ou 
repassarem o valor diretamente aos Sindicatos do 
setor, sendo certo inexistir obrigatoriedade de reco-
lhimento de funcionários que manifestarem o direito 
do exercício da oposição, nos termos previstos na 
Convenção Coletiva de Trabalho de 2019.

Recursos Humanos e  
Negociação Patronal

Presidente: Patrícia Coimbra (SulAmérica)
Líder: Renato Luzzi (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/09

Assunto tratado:

>  Compartilhamento das informações e prestação 
de eventuais esclarecimentos sobre Contribuição 
Assistencial.

Sustentabilidade e Inovação 
(reunião extraordinária)

Presidente: Fátima Lima (Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06/09

Assunto tratado:

>  Por conta da vinda de Butch Bacani, líder da Ini

-ci ativa dos Princípios para Sustentabilidade em 
Seguros – PSI, ao Brasil, a Comissão reuniu-se, 
de forma extraordinária, com a presença do 
representante dos PSI, que apresentou as ações 
recentes da iniciativa no mundo. 

Assuntos Fiscais  
Presidente: Patrícia Rocha (Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/09

Assuntos tratados:

>  JRA - Parecer econômico sobre a tributação 
dos seguros por um IVA;

>  Proposta em circulação para Alteração do IRPJ e CSLL;

> Estudos sobre os impactos da Reforma Tributária 
do IR/CS;

> 
 
IR/CS - Tributação das Receitas Financeiras pelo 
Regime de Caixa (Lei nº 12.973);

Governança e Compliance
Presidente: Simone Negrão (Mapfre)
Audioconferência
Data: 10/09

Assuntos tratados:

>  Cláusula de embargos e sanções – Carta Circular 
Susep 06/19: relato sobre tratativas a respeito da 
cláusula particular dispondo sobre violação de 
leis ou normas de embargos ou sanções econô-
micas ou comerciais (relato: Sejur e Supat);

Comissões Temáticas

Seguros Inclusivos  
(reunião extraordinária)
Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco)
Videoconferência:  RJ/SP
Data: 06/09

Assuntos tratados:

>  Participação de Alice Merry, consultora da Impact 
Insurance Facility da Organização Internacional 
do Trabalho – OIT;

>  Apresentação do Projeto Experiência do Con su-
mi dor pela empresa de consultoria em inovação 
e estratégia Archipelago.

> Outros assuntos.
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>  GT para interpretação e aplicação da Lei Geral de 
Proteção de Dados (relato Sejur);

>  “Cadastro Positivo”- Lei Complementar nº 166/19: 
relato das discussões ocorridas no âmbito da 
Comissão de Assuntos Jurídicos, especificamen te 
se as seguradoras estariam enquadradas na defi-
nição de fonte trazida pela Lei (relato: Sejur);

>  Circular Susep 592/19, que dispõe sobre a estrutu-
ração de planos de seguros com vigência reduzida 
e/ou com período intermitente. Ponto de atenção 
ao dis posto no art. 13 que diz respeito a prazo 
para emis são de apólice, certificado ou endosso 
em 15 dias após acei tação da proposta para os 
demais tipos de seguro. Preocupação quanto ao 
prazo de 30 dias (15 dias proposta mais 15 dias 
de emissão) ser suficiente para a co -lo cação de 
resseguros, principalmente os facultativos;

>  Atualização sobre os Grupos de Trabalho Per-
ma nentes instituídos no âmbito da Comissão:

• GT Governança Corporativa 
Coordenadora: Thaís Andrade 
(relato Luciana Dall'Agnol);

• GT PLDFT 
Coordenadora: Raquel Gonçalves –  
estudo de risco;

• GT Compliance 
Coordenadora: Cassia Monteiro;

• GT Auditoria Interna 
Coordenador: Vagner Leite –  
atualização de parecer técnico.

>  Relato dos membros da Comissão sobre as 
impressões a respeito do Seminário de Controles 
Internos / CONSEGURO 2019;

>  Outros assuntos.

Processos e Tecnologia  
da Informação  

Presidente: José Camilo Ciufatelli (Tokio Marine)
Audioconferência: RJ/SP
Data: 11/09

Assuntos tratados:

>  Atualização sobre o GT Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (Sejur);

>  Benchmark sobre RPA;

>  Edital de Audiência Pública SDM nº 05/19 - 
Minuta de instrução que dispõe sobre as regras 
para constituição e funcionamento de ambiente 
regulatório experimental (sandbox regulatório);

>  Atualização sobre demandas regulatórias da 
Susep - SRO (reunião na Susep em 08/08);

>  Insurance Meeting 2019;

>  Outros assuntos.

Resseguro

Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Audioconferência
Data: 19/09

Assuntos tratados:

>  Prêmio de Reintegração - atualização Comissão 
de Assuntos Fiscais e da Susep;

>  Embargos e Sanções - atualização e próximos 
passos;

>  GT Template Padrão - proposta Fenaber para 
utilização de template padrão, entre segurado-
ras e resseguradoras, com o objetivo de unifor-
mizar as informações prestadas pelas cedentes;

>  Relato do GT para interpretação e aplicação da 
Lei Geral de Proteção de Dados - Sejur;

>  Atualização de assuntos da FenSeg;

>  Outros assuntos.

Inteligência de Mercado

Presidente: Alex Conrado Korner 
(Santander Capitalização S/A)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 24/09

Assuntos tratados:

>  Avisos gerais;

>  Apresentação LGPD, por Gilberto Garcia (GT LGPD);

>  Análise Macroeconômica – Conjuntura, por 
Pedro Simões (Suesp);

>  Apresentação dos Grupos de Trabalho 2019.

CNseg em ação
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Diretoria FenSeg
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade, 
no dia 12, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente

CONSEGURO 2019: ressaltou a presença dos órgãos 
reguladores e a repercussão dos temas na mídia.

Seguro de Crédito à Exportação: relatou o con-
tato com a Susep e a reunião com o sr Salim Mattar 
acerca da viabilidade da transferência do Seguro de 
Crédito à Exportação para a iniciativa privada.

Pauta Deliberativa

Composição das Comissões Temáticas da CNseg: 
aprovados os seguintes nomes:

> Comissão de Processos e Tecnologia da 
Informação: Leonardo Vitorio Tavares (Porto 
Seguro) no lugar de Piero Carli (Porto Seguro);

> Comissão de Gestão de Riscos: Janaína 
Montebello Jacobsen (Seguradora Lider);

> Comissão de Seguros Inclusivos: Maria 
Aparecida da Silva Vallins (Seguradora Lider), 
Priscila Guelfi (Sompo).

Pátio Legal: apresentada e aprovada a proposta 
pela Comissão de Automóvel da FenSeg com a finali-
dade de renovar o contrato do Pátio Legal. 

Circular Susep nº 592/19 – Seguros Intermitentes: 
acrescentou que a Circular já é do conhecimento de 
todos e já está em vigor.

Carta Circular Susep nº 01/19 – Utilização de 
peças nos sinistros de perdas parciais: comentou a 
Carta Circular, que traz o entendimento da Susep acerca 
da utilização de peças novas originais ou não, nacionais 
ou importadas, nos sinistros de danos parciais de auto.

Solicitação Procon/SP – Termo de Cooperação: 
apresentada a proposta da Fundação Procon/SP para 
adesão à plataforma Consumidor.gov. Com relação aos 
índices de atendimento e resolutividade, a Diretoria 
aprovou que fosse mantido apenas o índice de aten-
dimento superior a 85% na plataforma, sem menção a 
índices de resolutividade. 

Seguros de RCTR-VI – Solicitação da ANTT para 
participação nas reuniões bilaterais: explicado que 
a Federação não conta mais com o consultor que par-
ticipava das reuniões em seu nome e que a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) estaria 
requisitando a participação dela nas discussões no 
que concerne às discussões que envolvam os Seguro 
de RCTR- VI, já que a Susep não estaria participando 
dos referidos encontros. Ficou decidido que a FenSeg 
administraria essas participações em conjunto com a 
Comissão de Transportes e a Susep.
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desafios que o mercado precisa resolver para que a 
Susep conclua a discussão: 
a) apresentar argumentos jurídicos que fundamentem 
a inclusão de cláusula e;
b) estudar cláusulas que contemplem a possibilidade 
de superveniência de embargo ou sanção durante a 
vigência da cobertura. Foi criado Grupo de Trabalho 
que está analisando o assunto.

Quadro com as demandas geradas na Diretoria 
FenSeg:   apresentados, para ciência, os temas cons-
tantes no “Quadro de Demandas na Diretoria”, com 
destaque para a pendência que trata dos “Nichos 
Diferenciados de Mercado”, atualmente em trâmite na 
Comissão Estratégica de Seguros Corporativos.

Eventos realizados: informada a realização do 
“Workshop de Seguros de Transportes”, que abordou 
temas novos para o mercado brasileiro: “Desembaraço 
de Mercadorias sobre Águas” e “Logística 4.0”.

Demonstrações Financeiras – orçado e realizado 
julho/2019: distribuídos aos diretores os relatórios 
das Demonstrações Financeiras de julho/2019.

Estatísticas da Susep junho/2019: apresentadas 
as estatísticas da Susep referentes a junho/2019. O 
caderno completo de estatísticas ficará disponibili-
zado no fórum da FenSeg.

Guia Referencial de Riscos de Engenharia: divul-
gado o lançamento do referido Guia.

Consulta Pública Susep nº 06/19 – Altera 
Resolução CNSP nº 168/17: o artigo 2º da Resolução 
CNSP nº 168/07 passaria a vigorar acrescido do pará-
grafo 3º, que equipara a Entidade Fechada de Previdência 
Complementar à cedente. Foram encaminhados à Susep 
fundamentos, inclusive ressaltando que a inclusão do 
parágrafo 3º contraria a Lei Complementar 126/07. 
Também foram citadas as possibilidades de atendi-
mento às necessidades das EAPC e ERPC, bem como 
das operadoras de saúde, através do seguro “Stop Loss” 
previsto pela Circular Susep nº 215/02.

Criação de Plataforma Virtual para Bloqueio das 
Ligações de Telemarketing – Procon/.Tocantins: 
dada ciência à Diretoria sobre a criação, pelo Procon/
Tocantins, de Plataforma Virtual para Bloqueio 
de Ligações de Telemarketing. Foi encaminhada a 
Circular FenSeg nº 03/19 às seguradoras associadas, 
sobre o assunto. 

Carta Circular Susep nº 06/19 – Cláusula de Em -
bargos e Sanções: informado aos diretores que a 
CNseg e a FenSeg estão examinando o assunto. Em 
reunião na Susep, o procurador e o diretor da Susep 
sinalizaram que compreenderam a magnitude do 
impacto que a ação estabelecida na Carta Circular 
Eletrônica nº 06/2019 poderá causar, mas há dois 

Pauta Informativa
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Riscos Patrimoniais Massificados 

Presidente: Jarbas de Medeiros Baciano  
(Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/09

Assuntos tratados:

> RNS – Patrimoniais – análise de relatórios;

> Comentários sobre atualização do IP Residencial;

> Discussão - IP Empresarial – atualização;

> Prestador de Serviço Comum para coleta de sal -
-vados. Rede de Atendimento para sinistros de 
danos elétricos;

> Acompanhamento do Plano de Ação 2019; 

> Assuntos gerais.

Prevenção e Combate à Fraude

Presidente: Anderson Mendonça (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/09

Assuntos tratados:

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

>  Assuntos Jurídicos;

>  Assuntos da GPCF – Gerência de Prevenção e 
Combate à Fraude.

Seguros Gerais Afinidades

Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis 
(Zurich Minas Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06/09

Assuntos tratados:

>  Manual de Boas Práticas do Varejo  
(impressão/finalização);

>  Simplificação do Bilhete de Roubo e Furto;

>  Pier/OLX - Apólice de celular – TOO Seguros; 

>  Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos

Presidente: Sylvia Rocha (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/09

Assuntos tratados:

>  Carta Circular Eletrônica Susep/DIR2/CGCOM  
Nº 006 - Cláusula de Embargos e Sanções em 
contratos de seguros;

>  Projeto de Lei nº 404/17, do dep. Luis Tibé 
(Avante-MG), altera o Decreto-Lei nº 73/66, para 
dispor sobre o prazo e o procedimento para pro-
cessamento dos avisos de sinistro por parte das 
seguradoras;

>  Processo(s) OAS – Arrolamento de seguradoras/
Seguro Garantia – Monitoramento pela Comissão; 

>  Protestos das oficinas;

>  Ressarcimento Transporte Rodoviário – Direito 
de Sub-rogação;

>  MP/RS;

>  Recursos Especiais nºs 1.438.263-SP; 1.362.022-
SP e 1.361.872-SP, que discutem a legitimidade 
de não associadas ingressarem com ação de 
execução de sentença proferida no âmbito de 
Ação Civil Pública;                                        

>  Assuntos gerais.

Comissões
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Automóvel

Presidente: Eduardo Dal Ri (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 18/09

Assuntos tratados:

>  Ações do mercado segurador;

>  Carta Circular Eletrônica 01/19, emitida pela 
Susep em 22/08/2019, trata da utilização de 
peças nos sinistros de danos parciais para o 
seguro de automóvel;

>  Tabela FIPE;

>  Assuntos da Subcomissão de Sinistros;

>  Assuntos gerais;

>  Análise de mercado.
 

Riscos de Crédito e Garantia

Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 19/09

Assuntos tratados:

>  OAS – Recuperação Judicial – reporte do resul-
tado da análise da Comissão de Assuntos 
Jurídicos da FenSeg;

>  Retroatividade de vigência de apólices – GT;

>  Clausulado de seguro garantia – ANEEL 
(comentários);

>  Continuidade de reuniões com o BNDES;

>  Circular Susep nº 587/19 – Fiança Locatícia; 

>  Resolução DIPRE 153/19 – Porto de Santos;

>  DENIT – Seguro Garantia com Cláusula de 
Retomada;

>  Texto aprovado no Congresso em 17/09/19; 

>  Assuntos gerais.

Seguro Rural

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 19/09

Assuntos tratados:

>  Participação de Eliane Kay e Celio Porto, represen-
tantes da AGROBIO – Associação das Empresas 
de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria;

>  Subvenção Federal;

>  Subvenção Estadual Paraná e São Paulo;

>  Instituto Pensar Agro;

>  Relatos dos Grupos de Trabalho:

 • GT Equipamentos e Penhor Rural;
 • GT Assuntos Susep;
 • GT RNS Rural;
 • GT Peritos;
 • GT Proagro;
 • GT Revisão das Regras de Subvenção;
 • GT Análise de Risco.

>  Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros 
Corporativos

Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos 
(Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/09

Assuntos tratados:

>  Cosseguro – continuidade;

>  Nichos diferenciados – continuidade dos estudos; 

>  Embargos e sanções;

>  Texto da Cláusula de Honorários de Peritos; 

>  Assuntos gerais.
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Diretoria FenaPrevi
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, sob a coordenação 
do vice-presidente Francisco Alves de Souza, no dia 26, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional;

Ações no Judiciário que contam com a atuação da 
CNseg/Federação; 

II Seminário Jurídico da CNseg;

Aprovação dos pedidos de filiação da SICOOB 
Seguradora de Vida e Previdência S/A e da MG Seguros, 
Vida e Previdência S/A.

Atuarial

Presidente: Celina da Costa e Silva (Brasilprev)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 19/09

Assuntos tratados:

>  Relato da reunião com a Susep em 18/09;

>  Novo protocolo de dados – Projeto atualização 
das tábuas biométricas BR-EMS;

>  Tábuas de entrada em invalidez e de mortali-
dade de inválidos;

>  Atualização da tábua BR-EMS;

>  Cláusula de embargos e sanções (Carta Circular 
Susep nº 06/19);

>  Curva ETTJ para cálculo do fator de renda;

>  IFRS 17; 

>  Ações judiciais relacionadas à substituição da TR 
por índice de preços (IPCA / IGPM).

Assuntos Contábeis e Fiscais

Presidente: Ivandro de Almeida Oliveira 
(SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 27/09

Assunto tratado:

>  Reunião conjunta com a Comissão de Admi nis-
tração e Finanças da CNseg.

Produtos de Risco e Comissão de 
Assuntos Jurídicos

Presidente: Ana Flávia Ferraz (Bradesco)  
e Greicilane Ruas (Icatu)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 30/09

Assuntos tratados:

>  Seguro Viagem;

>  Seguro de Pessoas com Capital Global: e-social/
extinção da GFIP;

>  Recursos especiais nºs 1.361.872/SP, 1.362.022/
SP e 1.438.263/SP – “legitimidade do não asso-
ciado para a execução da sentença proferida em 
ação civil pública manejada por associação na 
condição de substituta processual”;

>  Projetos de lei tramitando no Congresso 
Nacional de interesse exclusivo da FenaPrevi;

>  Projetos de lei tramitando no Congresso 
Na cional, alterando a Lei 11.196/05, e o Código 
de Processo Civil;

>  Projetos de lei estaduais e municipais dispondo 
sobre práticas e cláusulas contratuais abusivas 
nas relações de consumo;

>  Atuação da FenaPrevi/Fenaseg no Judiciário, 
como amicus curiae ou assistente;

>  ITCD: atuação estratégica; 

>  II Seminário Jurídico da CNseg.

Comissões
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Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, no 
dia 18, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Deliberações:

Discutidos os procedimentos a serem adotados 
quanto ao PL nº7. 835/17, a Lei nº13. 019/14 e a moda-
lidade Filantropia Premiável.

Aprovada a indicação de Priscilla da Silva Ribeiro, 
como representante da FenaCap na Comissão de 
Assuntos Fiscais da CNseg.

Conhecimento:

Marco Regulatório – atualizado o andamento dos 
assuntos relacionados ao Marco Regulatório;

Apontados os pontos críticos referentes à Consulta 
Pública nº 08/19, que dispõe sobre princípios a serem 
observados nas práticas de conduta adotadas pelas 
sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, 
entidades abertas de previdência complementar e distri-
buidores, no que se refere ao relacionamento com o cliente, 
e sobre o uso do cliente oculto na atividade de supervisão 
da Susep, na forma definida por essa Resolução;

CRSNSP – dado conhecimento dos votos e deci-
sões do Conselho;

Apresentadas a receita e despesas da Federação de 
janeiro a agosto de 2019;

Apresentados os Dados Estatísticos do Mercado de 
Capitalização de janeiro a julho de 2019;

Dado conhecimento do andamento dos seguin-
tes assuntos: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
processos da FEAPAE/RS e FENAPAE/RS X Susep e PLS 
329/2018;

Atas das Comissões Técnicas – dado conhecimento 
das atas aprovadas das Comissões Técnicas da FenaCap.
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Comunicação 

Presidente: Roberta Andrioli (Brasilcap)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 12/09

Assuntos tratados:

>  Pesquisa FenaCap (retomada da discussão);

>  Apresentação da Link Comunicação;

>  Apresentação da BTG;

>  Relato da Comissão de Comunicação e Marketing 
da CNseg.

Produtos, Atuarial e de Tecnologia

Presidente: Natanael Castro 
(SulAmérica Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 11/09

Assuntos tratados:

>  Marco Regulatório: 
 • FEAPAE – RS; 
 • Relato do encontro com Solange Vieira.

>  Discussão sobre Produto Imobiliário;

>  Relato sobre o painel ENA 2019;

>  Relato sobre a Comissão Atuarial da CNseg;

>  Relato sobre a Comissão de Processos e 
Tecnologia da Informação da CNseg;

>  Relato sobre a Reforma Tributária;

>  Relato Lei nº 13019;

>  CP 08/19;

>  Estatísticas do mercado; 

>  Reedição e atualização do livro Capitalização: 
uma história de prosperidade – Paulo Amador.

Assuntos Jurídicos e  
Controles Internos 

Presidente: Simone Ayub Moregola 
(Liderança Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 16/09

Assuntos tratados:

>  Relatos dos representantes em Comissões da 
CNseg;

>  CP nº 08/19;

>  PL nº 7.835/17 e Lei nº 13.019/14. 

Administração e Finanças

Presidente: Getúlio Antonio Guidini
(Bradesco Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 26/09

Assuntos tratados:

>  Relato dos representantes em Comissões da 
CNseg;

>  Manual de Contabilidade;

>  Diferimento da receita e roteiro contábil;

>  Reservas técnicas (CPC);

>  Memorando da Ernest Young sobre IFRS.

Comissões
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Comissões

Diretoria FenaSaúde
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu 
Amoroso Lima, no dia 11, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

5º Fórum da Saúde Suplementar da FenaSaúde;

Reforma Tributária;

Extra-Rol – andamento atuação FenaSaúde;

Execução orçamentária.

Assuntos Assistenciais 

Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/09

Assuntos tratados:

>  Reuniões do COPISS;

>  Demandas para o Rol;

>  Estudo sobre os medicamentos;

>  Leis Estaduais – Fornecimento de resposta por 
escrito ao consumidor.

Contábil

Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/09

Assuntos tratados:

>  Consulta sobre aporte financeiro – planos cole-
tivos (com a presença do consultor sr Leonardo 
Assis Por tugal, para discussão e alinhamento da 
consulta);

>  Manual de Escrituração Contábil – Plano de con-
tas ANS;

>  IFRS 17 – sugestão de incluir, na pauta mensal, 
discussões da norma;

>  Participação da Grazielli Cavalcante Brasil (Bra-
desco), relatando temas fiscais discutidos na 
última reunião da Comissão de Assuntos Fiscais 
da CNseg;

>  Audiência Pública IAS 1 – apresentação das 
Demonstrações Contábeis – Audiência pública 
aberta para comentários até 29/11; 

>  Workshop DIOPE/ANS – dia 16/10 – discussão 
sobre temas e formato da reunião.

Odontologia 

Presidente: José Maria Benozatti (OdontoPrev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 26/09

Assuntos tratados:

>  Projetos de Lei;

>  Proibição de radiografias e fotografias;

>  Glosas;

>  Obrigatoriedade do CNES;

>  Batimento TUSS-Rol.

Relacionamento com Prestadores 

Presidente: Tereza Villas Boas Veloso 
(SulAmérica Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 30/09

Assuntos tratados:

>  Manual de Escrituração Contábil – Plano de 
contas ANS. Terceira Fase do Grupo Técnico de 
Mo delos de Remuneração – Modelos de Remu-
neração Baseados em Valor;

>  Diálogos da Agenda Regulatória – DIPRO (Temas 
relacionados à CRP);

>  Workshop FenaSaúde/ANS.
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GT COPISS

Coordenador: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 30/09

Assuntos tratados:

>  Melhoria Padrão TISS;

>  GT Procedimento e Eventos em Saúde;

>  GT Conteúdo e Estrutura.

GT ROL

Coordenadora: Vera Queiroz (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/09

Assunto tratado:

>  Pareceres Técnicos – Rol.

CONSEGURO – 2019 

Participação na mesa de abertura e no painel: 
Seguros – A Economia Digital Ampliando Suas 
Fronteiras

Debatedor:  João Alceu Amoroso Lima

Realizado: 04 e 05/09/19 – Brasília- DF

Fórum Saúde Suplementar –  
Fórum Healthcare Business 2019 – 
Instituto Coalizão Saúde ( ICOS)

Participação na mesa redonda  
“O futuro da Saúde Suplementar:  
Caminhos para a Sustentabilidade"

Mediadora: Vera Valente

Realizado: 21/09/19 - Guarujá - SP

Jornal Correio Braziliense – Correio 
Debate: Saúde Suplementar, Consumo e 
Sustentabilidade

Participação no painel “Planos de Saúde:  
mais opções, mais cuidado, mais saúde.  
Bom para todos"

Debatedora: Vera Valente

Realizado: 25/09/19 - Brasília - DF

Academia Nacional de Seguros e 
Previdência: ANSP

Participação no Café com Seguro “Novas Regras 
de Solvência e as Operadoras de Saúde”

Palestrante: Sandro Leal Alves

Realizado: 26/09/1 - São Paulo - SP

Participação da FenaSaúde em eventos de setembro
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O jornal Correio Braziliense publicou matéria de 
pá gina inteira, no dia 5, sobre o crescimento de 8,4% 
do setor segurador no 1º semes tre e a CONSEGURO 
2019, evento realizado pela CNseg.

"Para Marcio Coriolano, presidente da Confederação 
das Seguradoras (CNseg), uma das explicações para o 
resultado é que o setor de seguros é pró-cíclico, ou 
seja, quando a economia vai bem, as empresas produ-
zem mais e contratam seguros. 'Por outro lado, quando 
a economia vai mal, as  pessoas tendem a querer mais 
proteção', afirma.

No entanto, ele ad mite que 
o resultado do semestre está 
influenciado pe la comparação 
com uma base muito deprimida 
dos seis primeiros meses de 2018, 
quando o setor encolheu 4,2%."

CONSEGURO 2019 e setor de seguros são 
destaques no Correio Braziliense

A edição 910 da Revista de Seguros da CNseg foi lan-
çada no primeiro dia da CONSEGURO, trazendo como 
matéria de capa uma entrevista exclusiva com a supe-
rintendente da Susep, Solange Vieira.

Também nessa edição, matéria sobre as habilidades 
que os profissionais do futuro necessitarão para se 
adaptarem às mudanças no mercado segurador; sobre 
os impactos da crise na 
Argentina nas montadoras 
brasileiras; as no vas oportu-
nidades para o Se guro Rural; 
e o marco regulatório da 
Capitalização, entre outras.

Edição 910 da Revista de Seguros, lançada na 
CONSEGURO 2019, traz entrevista exclusiva com 
superintendente da Susep, Solange Vieira

Crescimento sustentável é a chave para o 
futuro do setor de seguros

Os desafios do setor foram amplamente debatidos na 
edição 2019 da CONSEGURO, que reuniu cerca de 700 
participantes, entre autoridades, executivos e especia-
listas, nos dias 4 e 5 de setembro em Brasília (DF).

Apresentar cenários que possam adequar o mercado de 
seguros aos novos hábitos da população, modernizar o 
arcabouço regulatório do setor, investir em tecnologia 
para criar novas modalidades e reduzir os custos estão 
entre as estratégias para aumentar a adesão do consu-
midor à proteção garantida pelos seguros. Essas foram 
as principais mensagens da abertura do evento.

Para o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, “o setor 
de seguros tem muito a contribuir para a retomada do 
crescimento do Brasil em bases sustentáveis. O seu pro-
tagonismo em prol do desenvolvimento das nações foi e 
continua sendo reconhecido no mundo inteiro”, destacou.

O Brasil é, hoje, a nona economia do mundo, mas ainda 
figura na 50ª posição quando se trata do gasto per capita 
com seguros. Segundo Coriolano, é hora de desafiar e 
mudar essa relação. Ele afirmou que o setor almeja estar 
no centro das políticas públicas, como ocorre em diversos 
países. Atualmente, a receita anual de prêmios do setor 
representa cerca de 6,5% do Produto Interno Bruto (PIB) 
e soma R$ 1,3 trilhão em ativos financeiros. “Isso torna as 
seguradoras, em conjunto, um dos maiores investidores 
institucionais do País, com ativos que equivalem a cerca 
de 25% da dívida pública brasileira”, mostrou Coriolano.

Participaram da mesa de abertura a superintendente 
da Susep, Solange Vieira; o diretor-presidente da ANS, 
Leandro Fonseca; o presidente da FenSeg, Antonio 
Trindade; o presidente da FenaPrevi, Jorge Nasser; o 
presidente da FenaCap, Marcelo Farinha; o presidente 
da FenaSaúde, João Alceu Amoroso Lima; o presidente 
da Fenaber, Paulo Pereira; o deputado federal Lucas 
Vergilio; e o presidente da Fenacor, Armando Vergilio.

Especial CONSEGURO 2019

Clique aqui e leia, no 
site do jornal, a matéria 

na íntegra.

Clique aqui e leia, a 
Revista de Seguros 

na íntegra.

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/09/05/internas_economia,780810/economia-positiva-setor-de-seguros-cresce-8-4-no-1-semestre.shtml
http://cnseg.org.br/publicacoes/revista-de-seguros-n-910.html
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O jornal Valor Econômico trouxe, na edição de 19 de 
setembro um encarte especial sobre a CONSEGURO 
2019, realizada pela Confederação das Seguradoras 
(CNseg) em 4 e 5 de setembro, em Brasília.

O encarte de quatro páginas aborda os principais 
temas debatidos no evento, como a importância da 
contribuição do setor segurador para a retomada do 
crescimento do Brasil, destacado pelo presidente da 
CNseg, Marcio Coriolano; a possibilidade de privati-
zação do seguro-desemprego, proposta pela superin-
tendente da Susep, Solange Vieira, e uma avaliação da 
conjuntura brasileira e mundial, defendida pelo minis-
tro do STF Luís Roberto Barroso.

Evento é destaque no Valor Econômico 
Também consta do encarte do Valor matérias que 
abordam as transformações geradas pela economia 
digital, a mudança na lei de licitações e a expectativa 
de que isso venha a trazer novo impulso para setor, 
o desafio gerado pela maior longevidade, a ajuda 
da tecnologia nos processos de controles internos e 
compliance, os impactos das mudanças climáticas no 
seguro e a possibilidade de ampliação da oferta de 
produtos de seguro com a flexibilização das regras 
regulatórias.

e-Book CONSEGURO 2019
Clique aqui para acessar todas as notícias sobre a CONSEGURO 2019.

CNseg em ação

Clique aqui 
para ler o 
especial 

CONSEGURO 
na íntegra.

O presidente do Congresso, senador Davi 
Alcolumbre, faz visita oficial à CNseg 

O senador Davi Alcolumbre almoçou com lideranças 
do setor de seguros, em visita oficial à Confederação 
das Seguradoras, no Rio de Janeiro, em 30 de setem-
bro, para conhecer as principais questões do setor 
segurador em visita especial.

O senador foi recebido pelo presidente da CNseg, 
Marcio Coriolano, e pelos presidentes da FenaPrevi, 
Jorge Nasser; da FenaSaúde, João Alceu Amoroso 
Lima; e da FenSeg, Antonio Trindade. Também esta-
vam presentes os diretores- executivos Alexandre Leal, 
Luis Tavares e Solange Beatriz e o superintendente 
Genildo Lins, além de assessores do senador.

As lideranças presentes tiveram a oportunidade de 
apresentar o setor de seguros, o planejamento estraté-
gico da Confederação e os principais temas que estão 
e que deverão estar na pauta do Congresso Nacional 
nas próximas semanas e meses. Ao final do encontro, 
o senador Davi Alcolumbre pediu que a CNseg apro-
funde com ele a pauta apresentada.

http://cnseg.org.br/publicacoes/ebook-conseguro-2019.html
http://midias.cnseg.org.br/data/files/52/31/D8/B2/F1E5D610BB61A4D63A8AA8A8/ValorCONSEGURO2019.pdf
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A cidade do Rio de Ja neiro foi escolhida para sediar 
a 38ª Conferência Hemisférica de Seguros da Fides, 
em 2021. Pela terceira vez na história da Federação 
Interamericana de Empresas de Seguros (Fides), o 
Brasil abrigará esse importante evento internacional 
do mercado segurador, que deverá reunir cerca de 3 
mil participantes, entre delegações de resseguradoras 
e seguradoras globais. A CNseg será responsável pela 
organização do evento de 2021, que ocorrerá de 9 a 11 
de maio, no Windsor Expo Center, na Barra da Tijuca. 

Com o título “Proteção imobiliária é destaque dos 
seguros”, o artigo de Marcio Coriolano abordou os 
seguros residenciais, que tem cobertura sobre danos 
aos imóveis, e o seguro habitacional que garante 
financiamentos e empréstimos em caso de morte, 
invalidez ou doença do tomador do empréstimo.

O presidente da CNseg abordou, também, o bom 
desempenho do setor, que, até o momento, arrecadou 
R$445 bilhões. Segundo ele, tem “sua importância para 
o desenvolvimento sustentado ainda relativamente 
subavaliado por muitos daqueles que decidem sobre 
o destino das políticas macro e microeconômicas”. 

Coluna Secovi, do jornal O Estado de S.Paulo, 
publica artigo do presidente da CNseg

Clique aqui e confira o hotsite da Fides Rio 2021.

Clique aqui para ler o artigo na íntegra!

O presidente da CNseg, Marcio Coriolano, e a diretora de 
Relações de Consumo e Comunicação, Solange Beatriz 
Palheiro Mendes, em frente ao stand da CNseg montado 
para a  edição 2019 da Fides.

Um vídeo sobre a cidade do Rio, produzido pela CNseg, 
foi exibido aos participantes da conferência Fides 2019, 
divulgando além das belezas do Rio, a abertura das pré-
-inscrições para Fides 2021.

O evento da Fides, que ocorre a cada dois anos, teve sua 
edição de 2019 realizada na semana de 8 a 11 de setembro, 
em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, onde o presidente da 
CNseg, Marcio Coriolano, participou como palestrante.

Instituto Ação Pela Paz, apoiado pela CNseg, 
firma acordo de cooperação em São Paulo para 
capacitação de presidiários e ex-presidiários

O Instituto Ação pela Paz, que conta com apoio da 
CNseg, em parceria com a Secretaria da Administração 
Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP) e com o 
Serviço Social da Indústria (SESI), apoia os cursos de 
“Manipulação de alimentos” e “Alimente-se bem”. Ao 
todo, 18 reeducandos e dois servidores do Centro de 
Rio Claro participaram da ação.

O objetivo é ensinar o manuseio dos alimentos em 
ambientes como cozinha, refeitório e almoxarifado. O 
curso “Alimente-se bem” tem a finalidade de obter um 
maior aproveitamento dos mantimentos disponíveis, 
utilizando talos, cascas de legumes e verduras para o 
preparo das refeições saudáveis. 

Além disso, o Instituto Ação Pela Paz e representantes 
da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania 
(CRSC) firmaram acordo de cooperação com a 
Secretaria Estadual da Administração Penitenciária 
de São Paulo (ASP), com foco em cursos de capaci-
tação profissional e projetos de geração de renda e 
apoio psicossocial para as pessoas que cumprem pena 
no regime semiaberto e para egressos prisionais. 
Segundo especialistas, a reincidência criminal é de 
aproximadamente 70% no Brasil.

CNseg será responsável pela Fides 2021 
no Rio de Janeiro

http://www.fidesrio2021.com
http://cnseg.org.br/noticias/presidente-da-cnseg-aborda-os-seguros-residencial-e-habitacional-na-columa-secovi-do-jornal-o-estado-de-s-paulo.html
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Esse é o título do artigo do economista da CNseg 
Pedro Simões e o decano da PUC-Rio e consultor da 
CNseg, Luiz Roberto Cunha, publicado em 2 de setem-
bro, no jornal Correio Braziliense.

“Brasil na contramão do mundo, só que na 
direção certa”

Concedida pelo Clube de Seguros de Pessoas de Minas 
Gerais, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, 
receberá a comenda “Personalidade do Mercado 
de Seguros”. O anúncio ocorreu no último dia 20 de 
setembro, durante a visita do presidente do CSP-MG, 
João Paulo Moreira de Mello, à sede da Confederação 
Nacional das Seguradoras. A solenidade ocorrerá em 3 
de dezembro, durante a festa de confraternização de fim 
de ano, organizada pela própria entidade associativa.

Presidente da CNseg receberá a comenda 
“Personalidade do Mercado de Seguros”

Os impactos para o mercado segurador de cada 
artigo da Lei nº 13.709, a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD), foram discutidos em reunião 
no dia 28, na sede da Confederação das Seguradoras. 
Um estudo organizado pelo Grupo de Trabalho da 
LGPD, criado pela CNseg para comentar os efeitos 
da legislação que entrará em vigor em agosto de 
2020 (dois anos após sua promulgação), orientou o 
debate entre membros do GT, representantes das 
quatro associadas da Confederação das Seguradoras 
(FenSeg, FenaPrevi, FenaCap e FenaSaúde) e execu-
tivos de mercado.

CNseg discute impactos de Lei Geral  
de Proteção de Dados 

O presidente da CNseg, Marcio Coriolano, abriu o 
encontro, que lotou a sala Délio Ben-Sussan Dias, 
declarando-se orgulhoso da consistência do traba-
lho do GT, que se tornou a principal referência para 
avaliar os impactos da legislação sobre a cadeia de 
valor do mercado segurador, antevendo os ajustes 
que serão necessários em cada área das empresas.

O objetivo do encontro foi apresentar a primeira ver-
são do Guia de Boas Práticas do Mercado Segurador 
para aplicação da LGPD e receber contribuições 
para aprimoramento do texto-base, como infor-
mou a su perintendente jurídica da CNseg, Glauce 
Carvalhal. Ela reconheceu os enormes desafios do 
mercado perante a LGPD, tendo em vista que o dado 
é insumo da atividade seguradora, da multiplicidade 
de atores envolvidos e das especificidades do arca-
bouço regulatório. >

Clique aqui e leia a íntegra do artigo.

http://cnseg.org.br/noticias/brasil-na-contramao-do-mundo-so-que-na-direcao-certa.html
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Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o presidente 
da CNseg, Marcio Coriolano, falou sobre o faturamento 
do setor de seguro no 1º semestre. Segundo a maté-
ria, a indústria de seguros no Brasil apresentou em 
2019 o maior crescimento semestral desde a primeira 
metade de 2015, apontam dados da Confederação das 
Seguradoras. A taxa se manteve bem acima da varia-
ção do PIB, com avanço de 8,4% entre janeiro e junho, 
comparado ao mesmo período de 2018, sem con-
siderar o setor de saúde e a arrecadação do DPVAT.  

Faturamento do setor de seguros sobe 
8,4% no 1º semestre

> Coube ao consultor jurídico da CNseg, Mario Viola, 
comentar os principais aspectos do Guia e detalhar 
alguns dos impactos da lei geral no dia a dia das empre-
sas, apresentando exemplos práticos que deverão estar 
no radar de diversas áreas das companhias. Ele assi-
nalou ser fundamental que a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD) tenha atuação harmonizada 
com os demais reguladores; no caso do mercado segu-
rador, é essencial a interlocução com a Susep e a ANS.

A reunião de mais de três horas demonstrou que a 
nova legislação é extremamente impactante para o 
setor e que as empresas, entre outras providências, 
deverão mapear o tratamento e compartilhamento 
de dados, definir as bases legais de tratamento que 
melhor se enquadram em suas atividades, aperfeiçoar 
suas políticas de privacidade, prevenção ao vazamento 
de dados e segurança da informação, ajustar cláusulas 
contratuais em relação aos contratos com os consumi-
dores e com sua rede de prestadores de serviço.

Clique aqui e leia a matéria completa.

Além do crescimento de 8,4% entre janeiro e junho, 
a Conjuntura CNseg 10 destaca que o segmento de 
Danos e Responsabilidades evoluiu 5,5%, e o de 
Cobertura de Pessoas,  9,3% no período. Entre os 
seguros de Danos e Responsabilidades, os destaques 
de alta foram: Marítimos e Aeronáuticos, alta de 32,4%; 
Crédito e Garantias, 29,5%; Responsabilidade Civil, 
20,7%; Rural, 11,9%; e Patrimonial, 11,5%. No segmento 
de Pessoas: os destaques positivos foram os Planos de 
Risco, com alta de 12,8%; VGBL, 8,2%; e PGBL, 5,7%. Os 
Títulos de Capitalização cresceram 11,5%.

Clique aqui e assista ao vídeo release.

Em sua 38° edição, o programa 
Panorama do Seguro, do Sindseg-SP, 
o jornalista Paulo Alexandre e o 
consultor de economia Francisco 
Galiza receberam o presidente da 
CNseg, Marcio Coriolano.

Na ocasião, o presidente abordou o desenvolvimento 
do mercado segurador no Brasil, a solidez, o cresci-
mento dos ramos elementares e, também, o futuro 
do setor. Para Coriolano, passamos por um período 
de fortíssima recessão no Brasil e, nesse período, não  
houve nenhuma ameaça para o mercado segurador. > 

> “Se a gente olhar hoje, em relação a 2006, é como 
se o mercado tivesse crescido em solidez quase 70%. É 
algo inédito, impressionante e uma boa notícia princi-
palmente para o consumidor”, explica.

Sobre o futuro do setor, ele diz que a tecnologia tem 
vindo muito ao encontro do que o mercado de segu-
ros precisa para se modernizar. “Estão falando muito 
nas tecnologias disruptivas, porém, acho que devemos 
ir com calma. Por exemplo, falam muito do carro que 
vai andar sozinho, mas para isso funcionar são  neces-
sários diversos fatores estruturais, e o Brasil não tem 
essa estrutura ainda. Mas, ao mesmo tempo, existem 
avanços extraordinários e quem não souber se adaptar 
a esses avanços, principalmente em sua relação ligada 
ao consumidor, vai perder espaço”, conclui Coriolano.

Marcio Coriolano aborda o desenvolvimento 
do setor no programa Panorama do Seguro

Clique aqui e confira a íntegra da entrevista.

https://www.valor.com.br/financas/6417473/faturamento-do-setor-de-seguros-sobe-84-no-1-semestre
https://youtu.be/XE_AxBQV0TQ
https://youtu.be/GcLj-y5UnqM
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A diretora de Relações de Consumo e Comunicação da 
CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes, por meio de 
um vídeo exibido no dia 24, durante o primeiro dia do 
Festival Dive In para Diversidade e Inclusão em Seguros, 
em São Paulo, anunciou o lançamento do Dia da 
Diversidade e Inclusão do Setor de Seguros, idealizado 
pela CNseg, que será celebrado em todo 25 de setembro.

A data, segundo ela, “tem o objetivo de celebrar o 
compromisso do setor com as melhores práticas de 
diversidade e inclusão de talentos na carreira de segu-
ros, refletindo a riqueza demográfica, étnica, cultural e 
social do nosso País”.

Em cada 25 de setembro, informou Solange, a CNseg 
convidará as empresas do setor a promoverem ações de 
reflexão e debate sobre a importância da promoção de 
ambientes com diversidade para a sustentabilidade do 
negócio de seguros, com o objetivo de inspirar e forta-
lecer iniciativas que se desdobrem para o resto do ano.

CNseg lança Dia da Diversidade e Inclusão 
do Setor de Seguros

Também presente no vídeo, a presidente da Comissão 
de Recursos Humanos da CNseg, Patrícia Coimbra, 
afirma que a iniciativa contribui para a atração e reten-
ção de talentos e que equipes diversas podem trazer 
muito mais inovação para o negócio.

Já o CEO da Zurich Brasil, Edson Franco, que também 
é membro do Conselho Diretor da CNseg, afirma que, 
em prol da busca por mais diversidade, o setor segu-
rador procura firmar compromissos públicos, por meio 
de ações internas e externas, para promover o respeito 
à diversidade e à igualdade dentro e fora do ambiente 
de trabalho.

Por sua vez, Ana Paula de Almeida Santos, que é coor-
denadora do GT de Diversidade e Inclusão da CNseg, 
lembrou que o tema começou a ser tratado no setor 
há três anos, quando o GT foi criado, mas que essa 
luta é muito anterior, empreendida por mulheres e 
homens que trabalham para fazer com que o mercado 
seja mais inclusivo.

Clique aqui para assistir ao vídeo.

https://youtu.be/yKY2iOuukKk

