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Dezembro 2018

Diretoria CNseg

Em reunião de Diretoria da Confederação das Seguradoras, presidida por Marcio Coriolano, ocorrida em
19 de dezembro, foram tratados os assuntos abaixo:

Notícias da Presidência
• Saudação: dadas boas-vindas a Leonardo Deeke Boguszewski (diretor presidente da Junto Seguros
S/A), que ingressou na vaga de Alexandre Malucelli no Conselho Diretor da CNseg.
• Renúncia: comunicado o pedido de desligamento de Wilson Toneto (presidente da Mapfre Previdência
S/A) do Conselho Diretor da CNseg. Oportunamente, será indicado o nome do substituto.
• Eleições: noticiada a realização, concomitante à reunião do Conselho Diretor, das eleições para as
novas diretorias da FenaSaúde, FenSeg, FenaCap e FenaPrevi. Todas as Federações concorrem com
chapa única. Também foi informado que o prazo para registro da chapa da CNseg se encerra no
próximo dia 21 de dezembro, ao passo que o edital com as chapas concorrentes será veiculado em
27 de dezembro.
• CRSNSP: compartilhada a orientação emanada do Comitê de Avaliação e Seleção de Conselheiros
do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Aberta e de
Capitalização (CRSNSP) que, com fundamento em acórdão do Tribunal de Contas da União, sugere o
licenciamento da OAB dos membros que atuam perante o CRSNSP.

Notícias das Federações
• FenSeg: o presidente da Federação João Francisco Silveira Borges compartilhou, entre outros assuntos, os trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial de Desenvolvimento de Produtos de Seguros
de Danos da Susep e as estatísticas do setor.
• FenaCap: o presidente Marcos Renato Coltri comentou a boa repercussão do segundo encontro
Trilhas FenaCap 2018, realizado em 26 de novembro, em que a modalidade instrumento de garantia,
atualizando também os presentes sobre as estatísticas do segmento.
• FenaSaúde: a presidente Solange Beatriz Palheiro Mendes comentou o andamento dos assuntos
jurídicos e regulatórios da saúde suplementar, apresentou também as estatísticas do setor.
• FenaPrevi: o presidente Edson Luís Franco avaliou o andamento do Grupo de Trabalho sobre Mercado
de Capitais e Poupança de Longo Prazo (GTMK) do Ministério da Fazenda; a proposta de reforma
previdenciária elaborada pela FIPE e as estatísticas do segmento de pessoas e previdência.
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Comissão de Controles Internos | Nova presidente: aprovado o nome de Simone Pereira Negrão,
diretora de governança, controles internos e compliance da Mapfre Seguros Gerais S/A, para ocupar a
presidência da Comissão.

Comissão de Gestão de Riscos | Novo presidente: aprovado o nome de Laurindo Lourenço dos Anjos,
especialista em controle de riscos da Itaú Vida e Previdência S/A, para ocupar a presidência da Comissão.

Comissão de Assuntos Jurídicos | Apresentação dos Trabalhos: o presidente da
Comissão Washington da Silva (Zurich Minas Brasil Seguros S/A) informou que a missão da
Comissão é avaliar e debater questões legais de interesse do setor, além de apoiar as demais
Comissões, com vistas à melhoria e ao crescimento do mercado, e também à prevenção de litígios.
A Comissão conta com participação de advogados internos das empresas e coordena o Fórum de
Assuntos Jurídicos (composto por mais de 84 advogados de escritórios) e cinco Grupos de Trabalhos
(GT APL de Proteção de Dados, GT Interpretação da Lei nº 13.709/2018 sobre proteção de dados, GT
Cláusula de Embargos e Sanções, GT Decreto do SAC e GT Ofícios). O presidente da Comissão informou
que, em 2018, foram realizadas nove reuniões que analisaram, entre outras, 43 ações judiciais ( julgadas
e em curso), 19 atos normativos, 12 projetos de lei e 22 temas diversos. Washington Silva apresentou os
principais projetos em curso na Comissão e destacou a interface com outras Comissões Temáticas, como
Atuarial, Digitalização, Comunicação e Marketing, Controles Internos e Relações de Consumo, o que tem
permitido uma maior ampliação dos debates e trocas de ideias. Por fim, ele comentou a repercussão
positiva do 1º Seminário Jurídico da CNseg, realizado no último dia 13 de dezembro, com apoio da
Comissão, que contou com mídia espontânea no site do STJ. Na ocasião, foi realizado o lançamento da
9ª edição da Revista Jurídica de Seguros.

Monitoramento Eletrônico: o diretor técnico da CNseg, Alexandre Leal, compartilhou o resultado
da reunião realizada entre a Susep e representantes do GT da CNseg sobre o monitoramento eletrônico.

IFRS 17: Alexandre Leal, da CNseg, atualizou o Conselho Diretor sobre as discussões no âmbito da
Subcomissão da Susep.
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Recursos Humanos

Comissões
Temáticas

Relações de Consumo
Presidente: vago
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/12/18
Assuntos tratados:
• Proposta de Desenho da Jornada
do Sinistro de Seguros;
• Modelo de continuidade dos Colóquios de
Proteção do Consumidor de Seguros em 2019;
• Relato do Workshop de Proteção do Consumidor,
com Ricardo Morishita, em 22 e 23/11, em São Paulo;
• Atualização GT da Minuta do Decreto SAC;
• Resultado Survey Linguagem e Condições
Contratuais do Seguro;
• GT Aprimoramento do Relacionamento com
Cliente - Definição do Plano de ação do GT;
• Atualização sobre o GT Lei Geral de Proteção
e Dados – LGPD;
• Planejamento das atividades da Comissão em 2019:
- Eventos:
· Colóquios de Proteção do Consumidor
de Seguros;
· V Celebração do Dia do Ouvidor
e Dia Internacional do Consumidor;
· 9ª Conferência de Proteção do
Consumidor de Seguros;
· Workshops de Proteção do Consumidor;
- Demais projetos:
· GT Aprimoramento do Relacionamento
com Cliente;
· Desenho da Jornada do Cliente
no Sinistro;
· Revisão do Bilhete;
· Acompanhamento dos indicadores
do Consumidor.gov.br.
• Outros assuntos.

Presidente: Patrícia Coimbra (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 04/12/18
Assuntos tratados:
• Palestra do professor Hélio Zylberstajn sobre
comportamento de indicadores econômicos
relevantes nas negociações coletivas;
• Certificação Técnica Susep avaliada por Maria
Elena Bidino;
• Propostas de atividades da Comissão em 2019;
• Planejamento da Comissão e dos GTs;
• Inauguração do IDIS – Instituto para a
Diversidade e Inclusão no Setor de Seguros;
• Atualização dos estudos dos cinco grupos de
trabalho;
• Avaliação sobre Diversidade e Inclusão;
• Relato sobre a apresentação da Commissão
para o Conselho Diretor da CNseg.

Investimentos
Presidente: Roberto S. Takatsu (HDI Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/12/18
Assuntos tratados:
• Relato da Comissão de Investimentos da Susep;
• Vedação a aplicações de emissão
ou coobrigação de empresas ligadas.
Obs: Reunião conjunta com a Comissão de
Investimentos FenaPrevi

Inteligência de Mercado
Presidente: Alex Conrado Korner
(Santander Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/Brasília
Data: 13/12/18
Assuntos tratados:
• Apresentações dos Grupos de Trabalho:
· GT Público Sênior e apresentação da
consultoria Hype60+;
· GT Ranking;
· GT Digital;
• Avisos gerais;
• Apresentações de empresas participantes:
· Metropolitan Life Seguros e Previdência
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Privada S/A;
· Zurich Minas Brasil Seguros S/A.

Processos e Tecnologia da Informação
Presidente: Carlos Alberto Viana Dias
(Bradesco Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/12/18
Assuntos tratados:
• Apresentação sobre o case “Implementação
da solução antifraude na HDI”;
• Relato do GT Monitoramento Eletrônico reunião na Susep e próximos passos;
• Update sobre as Resoluções CONTRAN 729
e 733 – Placa Mercosul;
• Lei nº 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de
Dados - relato sobre o GT instituído no âmbito

da CNseg, que visa auxiliar a operacionalização
da referida lei;
• Assuntos em andamento na Superintendência
Executiva de Negócios da CNseg, com impacto
nas operações das associadas da CNseg;
• Apresentação dos resultados do Insurance
Meeting 2018 - reunião de feedback com
patrocinadores e próximos passos;
• Outros assuntos.

Atuarial
Presidente: Gustavo Genovez (Mitsui Sumitomo)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 19/12/18
Assuntos tratados:
• IFRS 17;
• Supervisão Eletrônica.

A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por João Francisco Borges da
Costa, ocorrida em 6 de dezembro, tratou de vários assuntos, entre eles:

Palavra do Presidente:
Em seu discurso de despedida, João Francisco agradeceu à diretoria executiva, em especial aos vice-presidentes Eduardo Dal Ri (SulAmérica) e Luiz Alberto Pomarole (Porto Seguro) e aos funcionários da FenSeg.
Ele avaliou positivamente o trabalho realizado pela Comissão Especial de Desenvolvimento de Produtos de
Seguros de Danos da Susep, lembrando que essa sinergia entre autarquia e mercado produziu um número
expressivo de normas (Circulares e Resoluções) expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e Susep.
Ainda relatando encontro da Comissão Especial da Susep, João Francisco disse que os representantes da
autarquia reforçaram a necessidade de combater permanentemente os seguros “piratas”, antecipando que
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se estuda a criação da “Frente Nacional de Combate ao Seguro Marginal”, a fim de intensificar ações contra
as associações/cooperativas que insistem com vendas irregulares.
Ainda relatando encontro da Comissão Especial da Susep, João Francisco disse que os representantes da
autarquia reforçaram a necessidade de combater permanentemente os seguros “piratas”, antecipando-se
que se estuda a criação da “Frente Nacional de Combate ao Seguro Marginal”, a fim de intensificar ações
contra as associações/cooperativas que insistem com vendas irregulares.
Nessa reunião, foram tratados ainda os seguintes assuntos:
•
•
•
•

A implantação e maior comercialização do Seguro Auto Popular;
O Seguro de Garantia de Obrigações Contratuais, aguardando a votação da nova lei das licitações;
“Nichos Diferenciados de Mercado”, em estudo no âmbito da Susep;
Riscos Cibernéticos – destacando que as seguradoras deverão apresentar os seus produtos de forma
livre, observando a regulamentação existente, sendo necessário o registro contábil no novo ramo;
• Seguro Habitacional – em exame na Susep propostas apresentadas pela FenSeg;
• Seguros Singulares – em exame na Susep as propostas apresentadas pela FenSeg;
• Seguros Paramétricos – em exame na Susep.

Pauta Deliberativa:
• Reapresentação do orçamento da FenSeg para 2019;
• Aprovação de representantes da FenSeg nas Comissões da CNseg.

Pauta Informativa:
• Comissões Temáticas da CNseg: apresentados os relatórios de frequência dos representantes da
FenSeg nas Comissões Temáticas da CNseg, para ciência e análise dos Diretores.
• Estatísticas da Susep: apresentadas as estatísticas da Susep até outubro/2018.

Comissões
Riscos Patrimoniais Massificados
Presidente: Danilo Silveira (BB&Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 04/12/18
Assuntos tratados:
• Comentários do presidente da comissão
sobre a reunião da Comissão Especial
para Desenvolvimento de Seguros
de Danos da Susep;
• Comentários do vice-presidente sobre o IV
Encontro das Comissões da FenSeg;
• Ressarcimento Danos Elétricos – Atualização:
Jefferson Silvestrin (HDI);
• RNS Patrimoniais - Relatórios de
outubro/2018;
• Revisão do plano de ação para 2019;
• Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos

Presidente: Thisiani Matsumura Martins (XL
Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/12/18
Assuntos tratados:
• Comentários da presidente em exercício sobre
o IV Encontro das Comissões Técnicas
da FenSeg;
• Comentários sobre as reuniões das comissões
de Danos e de Resseguros da Susep;
• Revisão do plano de ação para 2019;
• Assuntos gerais.

Garantia Estendida & Afinity

Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis (Zurich
Minas Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
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Data: 07/12/18
Assuntos tratados:
• Comentários da vice-presidente sobre o IV
Encontro das Comissões técnicas
da FenSeg;
• Discussão sobre o planejamento para 2019;
• Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Rocha (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/12/18
Assuntos tratados:
• TAC – oficinas Ribeirão Preto e Oficina FenSeg
Procon Ribeirão Preto;
• Reunião FenSeg Procon Sorocaba;
• Oficio Sindicatos dos Rebocadores – aplicação
Tabela de Preços Transporte de Carga;
• Sistema Mapeamento Jurisprudência CNseg;
• Revisões de Guias Boas Práticas;
• Seguro Incêndio – obrigatoriedade;
• Assuntos gerais.

Riscos de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 20/12/18
Assuntos tratados:
• Comentários sobre o IV Encontro
das Comissões da FenSeg;
• Comentários sobre a reunião da
Comissão Especial para Desenvolvimento
de Seguros de Danos da Susep;

• Ofício FenSeg 31/18 – circular Susep 577/18
– compartilhamento;
• Reunião com o DER – exigências dos Editais;
• Atualização judicial – reenviado ofícios aos
membros;
• PL que modifica a Lei 8666 – comentários do
presidente;
• RNS – análise dos relatórios de novembro;
• Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos

Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos
(Tokio Marine)
Presencial: SP
Data: 18/12/18
Assuntos tratados:
• Comentários do presidente sobre o IV Encontro
das Comissões da FenSeg;
• Comentários sobre a reunião da Comissão
Especial para Desenvolvimento de Seguros de
Danos da Susep;
• GT Cosseguro – apresentação da minuta de texto
padrão para discussão;
• Diferimento do Prêmio de Reintegração de
Resseguros (manutenção);
• Clausulado – Apólices em Excesso - continuidade;
• Simplificação de processos - continuidade;
• Seguros Compreensivos Cibernéticos;
• Assuntos gerais.
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A Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida - FenaPrevi, presidida por Edson Luis
Franco (Zurich Vida e Previdência), reuniu-se, no dia 19, no Rio de Janeiro, presencialmente, para tratar,
entre outros assuntos, das propostas protocoladas e entregues à equipe de transição do novo Governo,
acerca da reforma paramétrica do sistema atual de previdência e de novo modelo previdenciário, aplicável,
de forma obrigatória, para os nascidos a partir de 2005. As propostas são o resultado de estudo encomendado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) pela FenaPrevi, CNseg, Abrapp e ICCS.

Assembleia Geral Ordinária de Eleição:
A FenaPrevi realizou, no dia 19, a Assembleia Geral Ordinária de Eleição dos membros da Diretoria e do
Conselho Fiscal, para o mandato de 07/02/2019 a 06/02/2022.

Comissões
Investimentos

Assuntos Jurídicos

Presidente: Marcelo Otávio Wagner (Brasilprev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/12/18
Assunto tratado:
• Reunião conjunta com a Comissão de
Investimentos da CNseg para relato da
Comissão de Investimento da Susep e
discussão de aspectos relacionados ao projeto
Performance dos FIEs Previdenciários.

Presidente: Greice Ruas (Icatu Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 12/12/18
Assunto tratado:
• Aspectos relacionados à Resolução CNSP
365/18 - Seguro Prestamista;
• Bloqueios judiciais;
• Seguro de proteção financeira;
• ITCMD;
• Benefício Social/BENSOCIAL;
• Informação ao segurado a respeito das
cláusulas contratuais limitativas/restritivas nos
contratos de seguro de vida em grupo;
• Ofícios encaminhados pela CNseg;
• Faixa etária;
• Recusa de cobertura securitária sob alegação
de doença ou lesão preexistente – Súmula 609.

Comunicação, Marketing e Eventos
Presidente: Luiza de Carvalho (Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 11/12/18
Assuntos tratados:
• Balanço das realizações da Comissão em 2018;
• Apresentação do vídeo sobre seguro viagem a
ser divulgado no Facebook da Federação.
• Definição do calendário de reunião para 2019.
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Produtos por Sobrevivência, Atuarial e
de Investimentos
Presidente: João Mendes Ângelo (Zurich),
Celina Silva (Brasilprev) e Marcelo Otávio Wagner
(Brasilprev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 17/12/18

Assunto tratado:
• Reunião conjunta para análise de aspectos
relacionados ao Projeto ‘curva ETTJ para cálculo
do fator de renda’ e relato da reunião realizada
na Susep em 11/12/2018.

A Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcos Coltri, realizou, no dia 19, reunião
virtual para tratar dos seguintes assuntos, entre outros:

Deliberações:
• Indicação de membro para Comissões CNseg e Susep;
• Representação Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Aberta e
de Capitalização (CRSNSP);
• Contratação agência de publicidade.

Para conhecimento:
• Marco Regulatório;
• Contratação consultoria de convergência IFRS9;
• Renovação contrato com a Link Assessoria de Comunicação;
• Proposta de faturamento por modalidade;
• Calendário de reuniões de 2019;
• Dados estatísticos do mercado de capitalização – dados Susep (outubro/18);
• Atas das reuniões das comissões Técnicas da FenaCap.
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Comissões
Produtos & Coordenação e Comunicação
– reunião conjunta
Presidentes: Natanael Aparecido de Castro
(SulAmérica Capitalização) e Olena Korpusenko
(Brasilcap)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 13/12/18
Assuntos tratados:
• Marco Regulatório;
• Orientações da Susep;
• Balanço de realizações 2018;
• Plano de trabalho para 2019;
• Apresentação de performance da campanha
Melhor Amigo.

Administração e Finanças
Presidente: Getúlio Antonio Guidini
(Bradesco Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 21/12/18
Assuntos tratados:
• Apresentação da Consultoria EY sobre IFRS 9;
• Relato GT IFRS Capitalização;
• Calendário de reuniões para 2019.

A Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por Solange Beatriz Palheiro Mendes,
reuniu-se no dia 19, presencialmente, para tratar, entre outros, dos seguintes assuntos:
• Critério para formação das contribuições associativas 2019- emissão de boletos para despesas com ações
judiciais 2018;
• OPME/EUA – atualização;
• Câmara Técnica de Contratualização;
• Novo modelo de reajuste de planos individuais – atualização;
• Estudo Renúncia Tributária – José Roberto Afonso;
• Programa Valorizar – planos e metas;
• Solicitação de desfiliação da Zurich-Santander;
• ISS – Atualização - Aditivo Contrato SERPRO;
• Eleições: eleita a chapa concorrente ao mandato 2019/2022.
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Comissões
Contábil
Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Videoconferência: Bradesco Seguros S/A
Data: 13/12/18
Assuntos tratados:
• IN 1843/2018 – DMED – DOU 20/11/2018;
• Guia Prático de Escrituração do Mercado de
Saúde Suplementar (Projeto de atualização);
• Aprovação da minuta de ata da reunião
realizada em 28/11/2018;
• RN 435 – avaliação resolução normativa que
dispõe sobre o Plano de Contas;
• RN 435 – controles gerenciais e quadros
auxiliares – consolidar entendimento e
dúvidas;
• Ofício 101 TISS.

Comunicação
Presidente: João Alceu Amoroso Lima
(Intermédica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 04/12/18
Assuntos tratados:
• Apresentação dos resultados de imprensa
dos meses de outubro e novembro;
• Balanço do 4º Fórum da Saúde Suplementar;
• Pautas conjuntas com as operadoras;
• Sugestões de ações conjuntas para 2019
(planejamento).

Ética
Presidente: Erika Fuga
Data: 14/12/18
Assuntos tratados:
• Temas apresentados pelas associadas
em relação aos principais procedimentos
auditados pelas operadoras.

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen
Data: 10/12/18
Assuntos tratados:
• AREsp 1.323.136/RJ - Abusividade do art. 17,

parágrafo único, da RN 195/09;
• Minuta de Alteração da RN 388/15 – 495ª
Reunião da DICOL;
• III Jornada Nacional da Saúde – CNJ;
• Diálogos de Saúde Suplementar – Procon/SP;
• RN 438/2018 - Portabilidade de Carências;
• REsp 1.340.553/RS – Prescrição Intercorrente
em Execução Fiscal;
• Notícias: TJ/BA – Revogação da Súmula
02/2016 – Fertilização in vitro

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Bôas Veloso
(SulAmérica Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 10/12/18
Assuntos tratados:
• CATEC – Solicitações de informações
e avaliação do parecer de Gustavo
Binenbojm;
• Eletrofisiologistas do DF;
• Pacotes;
• IDSS 2018/17;
• Oftalmologia – Ações do MP;
• CMED – Cobrança de medicamentos.

Técnica de Saúde
Presidente: Lais Perazo Nunes de Carvalho
(Amil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/12/18
Assuntos tratados:
• Política de preço e reajuste dos planos de
saúde – Apresentação da FenaSaúde;
• Portabilidade de carências;
• Análise de Impacto Regulatório;
• Declaração de Serviços Médicos (DMED) e
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) IN 1843/2018;
• Notícias - Câmara Técnica DIFIS sobre
Atendimento ao Beneficiário;
• Índice de Desempenho da Saúde
Suplementar - IDSS (2018 e 2019).
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GT COPISS
Coordenadora: Vera Queiroz (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 10/12/18
Assuntos tratados:
• TUSS de Materiais e OPME;
• Versionamento TISS;
• Indicador na guia de SADT de beneficiário
gestante, pré e pós-operatório;
• Agenda 2019.

Ressarcimento ao Sus
Coordenador: Ana Amélia Bertani (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06/12/18

Assuntos tratados:
• Reunião ANS - Report da reunião realizada em
03/12/18;
• Instrução Normativa ANS/DIDES 54 continuidade dos debates iniciados na reunião
de 08/11/18 para avaliação de pedido de
revisão da Instrução Normativa.

GT ROL
Coordenadora: Vera Queiroz (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/12/18
Assuntos tratados:
• Propostas para a atualização do Rol.

Participação da FenaSaúde em eventos do setor:
2º Fórum Saúde Suplementar - Folha de São Paulo
Debatedor: Jose Cechin
Tema: Custos e Desperdício na Saúde Suplementar
Realizado em 5/12/18 - São Paulo

1º Seminário Juridico da CNseg
Painelista: Solange Beatriz Mendes
Tema: Seguro Saúde e Perspectiva de Aprimoramento para o Setor
Realizado em 13/12/18 - Rio de Janeiro
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Notícias &
Eventos

Fala Presidente
Confira os temas do programa apresentado pelo presidente Marcio Coriolano na Rádio CNseg em dezembro.
• Mercosul e o Seguro Carta Verde
• Seguro contra ataques cibernéticos
• Setor de Seguros em 2018
• Perspectivas do setor em 2019
• Selo Enef

CNseg debate desafios das leis
de proteção de dados europeia e brasileira

Da esquerda para a direita:
Leonardo David Quintanilha,
João Pedro Leito Barros, Gloria
Faria; Glauce Carvalhal e Pedro
Romano Martinez

Para avaliar os impactos da Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD) no mercado segurador, a CNseg
promoveu debate sobre o tema no auditório de
sua sede no Rio de Janeiro, em 4 de dezembro. A
norma que estabelece regras sobre a coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de
dados pessoais gerenciados por organizações
vigora desde maio na Comunidade Europeia e,
no Brasil, foi aprovada em agosto de 2018, com
vigência daqui a 18 meses.

Participaram do evento o advogado especialista
em Direito do Seguro e professor da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, Pedro Romano
Martinez; o procurador do Estado do Rio de Janeiro
Leonardo David Quintanilha; o professor de Direito
Civil da UnB João Pedro Leito Barros; a consultora
Jurídica da CNseg, Gloria Faria, e a superintendente
Jurídica da CNseg, Glauce Carvalhal.
Veja a cobertura completa do evento no
Portal da CNseg.
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Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros
2018 distribuiu 315 mil em prêmios

Considerado o maior prêmio do jornalismo brasileiro, com 795 trabalhos inscritos nessa edição e
R$ 315 mil em prêmios distribuídos, o Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros 2018 teve sua cerimônia de premiação realizada em 7 de dezembro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
Organizado pela Fenacor, com apoio da CNseg e da Escola Nacional de Seguros, o Prêmio contemplou 21 participantes, em sete categorias: Mídia Impressa, Televisão, Rádio, Webjornalismo, Imprensa
Especializada do Mercado de Seguros, Prêmio Especial – Corretor de Seguros e Fenacor 50 anos, com
trabalhos com foco no seguro.
O presidente da Federação Nacional dos Corretores, Armando Vergílio, lembrou que a imprensa tem contribuído para melhorar a percepção da importância do seguro para a sociedade. Durante a cerimônia, apresentada pelos jornalistas Anne Lottermann e Danilo Vieira e com mais de 300 participantes, houve uma
emocionante homenagem a Marco Antonio Rossi, ex-presidente da CNseg e da Bradesco Seguros, falecido
em acidente aéreo em 2015.
Confira no Portal da CNseg a lista dos premiados no Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros 2018.
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Ações do Programa de
Educação em Seguros da
CNseg conquistam Selo ENEF
A Rádio CNseg e os livretos da série Educação em Seguros da Confederação das Seguradoras conquistaram o Selo Enef, concedido pelo Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef) em reconhecimento aos projetos de educação financeira, previdenciária e securitária gratuitos e abertos, de interesse público e sem finalidade de promoção comercial.
“A rádio que informa e protege” é o slogan da Rádio CNseg, que há dois anos é transmitida por meio
do site: radio.cnseg.org.br, trazendo reportagens especiais, dicas, boletins de notícias do setor, da
economia e da política, além de programação musical, esclarecendo a população sobre os fundamentos e características dos produtos oferecidos pelo setor segurador. A grade conta sempre com a participação de representantes do mercado de seguros, de órgãos reguladores e do público. Os livretos
da série Educação em Seguros abordam importantes conceitos relacionados à atividade seguradora,
de modo a fortalecer a noção de prevenção de riscos. Cada edição é escrita por um especialista em
um tema específico. A ideia central é ampliar o conhecimento de variados segmentos da sociedade
sobre o seguro, tornando a compra de coberturas mais consciente e qualificada. Segundo o presidente
da CNseg, Marcio Coriolano, o Programa de Educação em Seguros da Confederação tem, entre seus
objetivos, "fazer o setor segurador conhecido do grande público na dimensão de sua importância
para a sociedade", levando aos consumidores, representantes de órgãos de defesa dos consumidores
e do Executivo, Legislativo e Judiciário informações qualificadas sobre o setor segurador e seu papel
na economia nacional. O Selo Enef é uma ação da Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef),
definida pelo Decreto Federal 7.397/2010 como política de Estado de caráter permanente. Atualmente
é composto por sete órgãos e entidades governamentais e seis organizações da sociedade civil, inclusive a CNseg, que juntos integram o Conef.

>> Confira a lista dos livretos
com o Selo Enef
clicando aqui.

15

Dezembro 2018

CNseg reúne imprensa para apresentar balanço de 2018
e as perspectivas de 2019 para o setor segurador

A CNseg promoveu, em 11 de dezembro, em sua sede,
uma entrevista coletiva para apresentar aos jornalistas um balanço de 2018 e as perspectivas do mercado
para 2019. Participaram da coletiva o presidente da
Confederação das Seguradoras, Marcio Coriolano; o
diretor técnico Alexandre Leal; o consultor jurídico Luiz
Tavares; a diretora de Relações Institucionais, Miriam
Mara Miranda; o diretor de Administração, Finanças e
Controle, Paulo Annes, e a diretora de Eventos Solange
Beatriz Palheiro Mendes.

Na ocasião, foi lançada oficialmente a revista
Conjuntura CNseg. Trata-se de uma publicação digital mensal disponível no portal da CNseg que planeja
aprofundar a análise dos movimentos dos segmentos
de Seguros de Danos e Responsabilidades, Coberturas
de Pessoas, Saúde Suplementar e Capitalização e,
simultaneamente, examinar aspectos econômicos,
políticos e sociais que podem influenciar o desempenho do setor.

Cabe destacar que, a cada três meses, a publicação
Lembrando que o seguro ainda não é reconhecido
pela sociedade na dimensão de sua importância, o terá uma edição mais robusta, acrescida das seções
presidente da CNseg afirmou que 2019 será um ano Destaques dos Segmentos, dos Boxes Informativos
desafiador, quando o setor “terá um papel importan- Estatístico, Jurídico e Regulatório, e do acompanhatíssimo em qualquer política que o Governo adote mento da Produção Acadêmica em Seguros.
para destravar a economia”.
Trimestralmente, as projeções de arrecadação também
Apesar de o Brasil ser a 8ª economia do mundo, disse serão atualizadas com base nas expectativas de setor
Coriolano, os R$ 432 bilhões arrecadados pelo setor compiladas no Relatório Focus do Banco Central do
segurador brasileiro em 2017 o colocam na 12ª posi- Brasil, com a aplicação de modelos estatísticos estição mundial, ou na 45ª posição quando se considera mados com os dados disponíveis. Os resultados, bem
a arrecadação per capita. “Já avançamos muito, mas como os cenários macroeconômicos sobre os quais se
ainda há uma distância grande para o Brasil percorrer baseiam, serão apresentados na publicação.
quando se fala em proteção securitária”, afirmou. Para
2018, a expectativa é que a arrecadação atinja a cifra A Conjuntura CNseg é elaborada por diversas áreas
de R$ 442,1 bilhões, representando um crescimento da CNseg, com coordenação da Superintendência
nominal de 3,1% em relação ao ano anterior. Já em de Estudos e Projetos, que também é responsá2019, estima-se que o crescimento da arrecadação, vel pelo Portal das Estatísticas da Confederação.
Para visualizá-la na íntegra, clique aqui.
excluído o DPVAT, gire entre 6,3% e 8,4%.
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Livreto de Sustentabilidade em Seguros é
lançado durante Seminário de Riscos ASG
e Riscos Emergentes
A CNseg lançou o 14º livreto do Programa de Educação em Seguros, tendo
como tema a Sustentabilidade em Seguros. Por meio da publicação, foi possível
saber que o setor segurador, particularmente as resseguradoras, foi o primeiro a
a alertar sobre o aquecimento do planeta, ao notar, já em 1973, que os sinistros
relacionados a enchentes estavam aumentando consideravelmente. O livreto
apresenta também a definição de desenvolvimento sustentável, que é aquele
que “satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”.

SUSTENTABILIDADE EM SEGUROS

1

SUSTENTABILIDADE
EM SEGUROS
TENDÊNCIAS - DESAFIOS
E OPORTUNIDADES

Lançada no mesmo mês em que as lideranças do G-20 se encontraram em Buenos Aires para debater as
ações de combate ao aquecimento global, entre outros temas, a publicação faz-se ainda mais relevante,
devido à especialização em gestão de risco inerente ao mercado segurador, cuja expertise se faz crucial
para a adaptação a um novo cenário climático que apoie o desenvolvimento sustentável.
O Financial Stability Board (FSB), organismo internacional vinculado à ONU, produziu o TCFD, cuja sigla, em
português, significa “Recomendações da Força-Tarefa para Relatos Financeiros Relacionados ao Clima”. Tais
recomendações são reproduzidas no livreto de Sustentabilidade em Seguros. A publicação da CNseg, que
contou com a colaboração de sua Comissão de Sustentabilidade e Inovação, também apresenta tabela com
os principais riscos e oportunidades relacionados ao clima e seus potenciais impactos financeiros, além das
questões Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) relevantes para o setor segurador.

CNseg promove seu primeiro Seminário Jurídico

A Confederação das Seguradoras CNseg promoveu, em 13 de dezembro, o “I Seminário Jurídico”, no
Auditório da Bolsa de Valores, no Rio de Janeiro. Quatro temas dominaram os debates: proteção de dados
pessoais, análise de impacto regulatório, seguro de garantia judicial e seguro saúde.
Na abertura do evento, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, ressaltou que o setor de seguros passou
a fazer parte da pauta de mudanças de políticas macroeconômicas pelas quais, em maior ou menor grau,
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todos os países do mundo passam atualmente e incluem menor participação dos governos em setores como
saúde e previdência. Em consequência, o setor segurador ganha novo protagonismo e novos desafios.
"Atualmente, o setor movimenta em todo o planeta perto de US$ 4,9 trilhões, equivalentes a 6% do PIB mundial.
O Brasil movimenta US$ 83,3 bilhões, quase a metade do que arrecada a América Latina e Caribe. Não se pode,
portanto, imaginar um mundo sem seguros", afirmou. Coriolano ainda ponderou “Assistimos à crescente judicialização no setor de seguros. É certo que todos precisam se debruçar sobre o assunto para verificar a existência de eventuais falhas regulatórias ou de lacunas contratuais".
O objetivo do Seminário Jurídico foi debater caminhos para o aprimoramento das relações com os consumidores, baixar a judicialização e fortalecer as relações contratuais de colaboração e boa-fé recíprocas, em conformidade com os moldes que regem a legislação e a construção jurisprudencial brasileira.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, responsável pela palestra magna,
discorreu sobre o tema “Crise financeira e democracia: desafio para a supervisão estatal e administração”. Em
seguida, o tema foi “Proteção de dados e proteção da confiança: as relações contratuais no século XXI”, tendo
como palestrantes o ministro do Superior Tribunal de Justiça Paulo de Tarso Sanseverino; o professor e assessor
do Senado Federal Fabrício da Mota Alves; o advogado, doutor em Direito e especialista em Proteção de Dados
Pessoais Mario Viola, em mesa coordenada pelo presidente da Comissão Jurídica da CNseg, Washington Silva.
O professor titular da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Gustavo
Binenbojm; o procurador do Estado do Rio de Janeiro e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ) José Vicente Mendonça; o subprocurador chefe da Susep, Irapuã Beltrão, e o diretor presidente da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Leandro Fonseca, debateram a “Análise de impacto regulatório no Brasil
e efetividade regulatória”, em mesa presidida pelo consultor jurídico da CNseg Luiz Tavares.
O “I Seminário Jurídico da CNseg” contou, também, com a participação do ministro do STJ Ricardo Villas Bôas
Cueva; dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro André Gustavo e Werson Rego; os procuradores do Estado do Rio de Janeiro Gustavo Bienenbjin e José Vicente Mendonça; o procurador-geral da ANS,
Daniel Tostes, e a presidente da FenaSaúde, Solange
Beatriz Palheiro Mendes, entre outros especialistas em
Direito do Seguro.
Durante o Seminário, foi lançada a 9ª edição da Revista
Jurídica de Seguros da CNseg. A publicação, que apresenta um projeto gráfico totalmente reformulado,
também traz o número recorde de 14 artigos, escritos por eminentes juristas. Entre os destaques, o texto
do presidente do STJ, ministro Otávio de Noronha,
que aborda as crises financeiras e a democracia, afirmando que o processo de “financeirização”, a partir da
década de 1970, foi dissociando o capital da esfera da
produção, deixando o Brasil mais suscetível às crises
financeiras.
Outro tema que tem sido bastante debatido pela sociedade, e presente nessa edição da Revista, é o da proteção
de dados pessoais, abordado pelos advogados Mario Viola e Leonardo Matos, relacionando-o ao setor segurador.
A edição traz, ainda, questões de doutrina do direito, legislação, jurisprudência e prática do direito, além de
reproduzir pareceres sobre temas relevantes para o setor. Para ler as versões digitais de todas as edições da
Revista Jurídica de Seguros, clique aqui. Para solicitar uma versão impressa da 9ª edição, solicite por meio do
e-mail: revista.juridica@cnseg.org.br.

18

Dezembro 2018

Prêmio de Inovação da CNseg anuncia vencedores
em cerimônia no Copacabana Palace

Os vencedores da edição 2018 do Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros da
CNseg foram conhecidos durante o almoço das lideranças do mercado segurador, realizado, dia 19, no
Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Ao todo, foram 115 projetos inscritos e 87 habilitados para
concorrer nas categorias Comunicação; Processos e Tecnologia; e Produtos e Serviços.
Confira abaixo os cases premiados nos primeiro, segundo e terceiros lugares de cada categoria, que
ganharam, respectivamente, R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil.

Categoria
Comunicação

Categoria
Processos e Tecnologia

Categoria
Produtos e Serviços

1º Lugar
Unimed Seguradora

1º Lugar
SulAmérica Seguros

1º Lugar:
Bradesco Auto/RE

2º Lugar
San Martin Corretora e Adm. de Seguros

2º Lugar
SulAmérica Seguros

2º Lugar:
SulAmérica Seguros

3º Lugar
Zurich Minas Brasil Seguros

3º Lugar
Tokio Marine Seguradora

3º Lugar:
Bradesco Seguros
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Almoço de confraternização das lideranças
O almoço de confraternização das lideranças do seguro, realizado também em 19 de dezembro, no
Hotel Copacabana Palace, no Rio, reuniu mais de 400 profissionais do setor segurador. No evento, o
presidente da CNseg, Marcio Coriolano, lembrou os impactos da recessão de 2016 e de parte de 2017
no desempenho do setor em 2018. Ainda assim, o setor permaneceu resiliente, gerando um resultado
mais expressivo que outros setores da economia, ao obter arrecadação global na casa de R$ 430
bilhões no ano passado.

Nos últimos três anos, o presidente da CNseg destacou as principais mudanças para o setor permanecer
resiliente: forte ajuste de eficiência operacional e das regras de aceitação de riscos, ampla revisão
tarifária, elevado padrão de governança obtido, redirecionamento de linhas de negócios devido
avantagens competitivas e escala, além da adoção acelerada de processos de inovação. Outros fatores
positivos: a previsibilidade e estabilidade regulatória propiciada pela Susep e pela ANS, bem como a
crescente modernização e proatividade dos corretores de seguros.
Coriolano afirmou, ainda, que a CNseg olha com ânimo e esperança para o futuro, tomando como base
as promessas do novo Governo de promover o ajuste fiscal e viabilizar a recuperação econômica, fatores
que propiciam novas oportunidades de emprego, ampliação da renda, recuperação da capacidade de
investimento e reconstrução da infraestrutura em geral, os principais combustíveis do seguro.
Também participaram do evento e fizeram um balanço do ano o diretor-presidente substituto da
ANS, Leandro Fonseca; o superintendente da Susep, Joaquim Mendanha; o presidente da FenSeg, João
Francisco Borges da Costa, o presidente da FenaPrevi, Edson Franco; o o vice presidente da FenaCap,
Ryvo Matias Pires dos Santos; a presidente da FenaSaúde, Solange Beatriz Palheiro Mendes.

Federações que compõem a CNseg elegem seus novos presidentes
Durante o evento, ocorreu, ainda, a eleição dos novos presidentes das Federações que compõem a
CNseg. Antonio Eduardo Marquez de Figueiredo Trindade, da Chubb Seguros Brasil S/A, para a FenSeg;
João Alceu Amoroso Lima, da Notre Dame Intermédica Saúde S/A, para a FenaSaúde; Jorge Pohlmann
Nasser, da Bradesco Vida e Previdência, FenaPrevi; e Marcos Renato Coltri, Brasilcap Capitalização S/A,
reeleito para a FenaCap.
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