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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras não se reuniu no mês de janeiro.

Governança Corporativa /  
Gestão de Risco

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Data: 05/01
Teams

Assunto tratado:

> Dúvidas sobre o novo questionário de riscos - 
participação da Coordenadora Geral de Supervisão 
Consolidada da Susep, Myrian Beatriz Eiras das 
Neves.

Governança Corporativa 

Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Data: 12/01
Zoom

Assunto tratado:

> Alinhamento da CP nº 29/2022 (Regimes especiais 
de direção fiscal).

Comunicação e Marketing 

Presidente: Tatiana Cerezer (Mapfre)
Data: 17/01
Teams

Assuntos tratados:

> InfoMoney;

> Workshop para os jornalistas;

> Apresentação do novo portal.

Inteligência de Mercado

Presidente: Gilberto Garcia (Liberty)
Data:18/01
Zoom

Assuntos tratados:

> Apresentação Conjuntura Econômica 2023 por 
Prof. Luiz Roberto Cunha | PUC-RJ e Pedro Simões | 
CNseg;

> Planejamento CIM 2023;

> Outros assuntos.

Relações de Consumo

Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco)
Data: 18/01
Zoom

Assunto tratado:

> Planejamento para 2023.

Assuntos Fiscais

Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Data: 26/01
Zoom

Assuntos tratados:

> Overview sobre as propostas de reforma tributária 
(KPMG);

> MPV 1.160/2023 - Voto de qualidade;

> Instrução Normativa RFB 2.121/2022 – Novo 
regulamento do PIS/Cofins;

> Planejamento de pauta da próxima reunião.

Integração ASG

Presidente: Fátima Lima (Mapfre)
Data: 26/01 
Zoom

Assuntos tratados:

> Agenda de Sustentabilidade da Susep, com a 
participação de Vitor França (Susep);

> Planejamento das ações para 2023;

> Outros assuntos.

Comissões Temáticas
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Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais não se reuniu no mês de janeiro. 

Comissões

Transportes (extraordinária)

Presidente: Alexandre Leal (HDI)
Data: 06/01
Teams

Assuntos tratados:

> Consulta Pública Susep nº 28/2022;
> Medida Provisória nº 1.1.53/2022.

Seguro Rural (extraordinária)

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Data: 10/01
Teams

Assunto tratado:

> Proposta de Seminário de Resseguro para o 
Seguro Agrícola.

Automóvel 

Vice-presidente: Luiz Padial (Mapfre)
Data: 18/01
Teams

Assuntos tratados:

> Pátio Legal/RJ;
> Operação da empresa APL;
> Assuntos de sinistros;
> Recuperação de veículos;
> Assuntos gerais.

Seguro Rural 

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Data: 19/01
Teams

Assunto tratado:

> Subvenção Federal:
 • Fundo de Catástrofe;
 • Pautas com o Ministério da Agricultura;
 • PSR 2023;
 • Nomeação no Ministério da Fazenda;

> Subvenção Estadual:
 • Paraná;
 • São Paulo;

> Seminário de Resseguro para o Seguro Agrícola;

> Instituto Pensar Agro; 

> Relatos do Consultor; 

> Relatos dos Grupos de Trabalho:
 • Assuntos Regulatórios.
 • Banco de Dados.
 • Equipamentos e Penhor Rural.
 • Sinistros Rurais.

> Assuntos gerais:
 • Lei 14.430/2022;
 • Apresentação de Prestador para DISERV.

Riscos de Crédito & Garantia 

Presidente: Roque Melo (Junto)
Data: 19/01
Teams

Assunto tratado:

> Evento: Seguro Garantia.

Assuntos Jurídicos 

Presidente: Sylvia Varoto (CNP)
Data: 23/01
Teams

Assuntos tratados:

> Valor em Risco – Conclusão da análise;

> Consulta Pública Susep nº 28/2022 – Estabelece 
diretrizes gerais aplicáveis aos Seguros de 
Responsabilidade Civil dos Transportadores de 
Carga;

> Medida Provisória nº 1.153/2022 – Impacto no 
seguro de transportes;

> Ofício Susep Circular Eletrônico nº 03/2022/
CGSUP/DIR2/SUSEP – Cumprimento do art. 19 da 
Lei nº 4.594/1964;

> Assuntos gerais.
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Diretoria FenaPrevi
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida não se reuniu no mês de janeiro. 

Produtos por Sobrevivência | 
Atuarial | Investimentos

Presidentes:  Sandro Costa (Brasilprev) 
  Celina Silva (Brasilprev) 
  Vinícius Cruz (Bradesco)

Meio Remoto
Datas: 03, 04, 05 e 06/01

Assuntos tratados: 

> Consultas Públicas 24 e 25/2022 – minutas de 
Resolução CNSP e de Circular Susep dispondo sobre 
as regras de funcionamento e os critérios para 
operação da cobertura por sobrevivência oferecida 
em plano de seguro de pessoas;

> Consultas Públicas 26 e 27/2022 – minutas de 
Resolução CNSP e de Circular Susep dispondo sobre 
as regras de funcionamento e os critérios para 
operação da cobertura por sobrevivência oferecida 
em planos de previdência complementar aberta.

Produtos de Risco | Produtos por 
Sobrevivência (conjunta com a CNseg, 
Susep e as entidades registradoras)

Comissões

Presidentes:  Ana Flávia Ferraz (Bradesco) 
  Sandro Costa (Brasilprev) 

Meio Remoto
Datas: 10 e 12/01

Assunto tratado: 

> Sistema de Registro de Operações – SRO | leiautes 
da Plataforma Integrada.

Assuntos Jurídicos 
(conjunta com a Comissão Jurídica  
da CNseg)

Presidente: Greicilane Ruas (Icatu)
Meio Remoto
Data: 12/01

Assunto tratado: 

> Consulta Pública nº 29/22 – minuta de Circular 
Susep dispondo sobre os Regimes Especiais de 
Direção Fiscal, de Intervenção e de Liquidação 
Extrajudicial e Ordinária aplicáveis às seguradoras, 
às sociedades de capitalização, às entidades 
abertas de previdência complementar e aos 
resseguradores locais.

Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar não se reuniu no mês de janeiro.

Comissões

Prevenção e Combate à Fraude

Presidente: Natália Schaffer (SulAmérica)
Teams
Data: 11/01

Assuntos tratados:

> Deliberação sobre o aprofundamento da denúncia 
das Clínicas de Emagrecimento.

> Apresentação do estudo de caso sobre fraudes dos 
casos Mynetworks e V. Eventos.
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Deliberações

Comissões

Produtos / Atuarial /Tecnologia   

Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)     
Teams  
Data: 11/01

Conhecimento

Revisão do Planejamento Estratégico: Gilberto 
Figueira, consultor da Alumni COPPEAD, 
apresentou o andamento da revisão do 
planejamento estratégico, com destaque para a 
realização de 10 entrevistas com os membros da 
diretoria e executivos das associadas da federação;

Relato CPC: Natanael Castro informou sobre a 
reativação dos GT’s de Modalidades, a fim de 
revisitar os pontos que precisam ser discutidos. 
Ademais, relatou sobre a revisão do planejamento 
estratégico e sobre o andamento do IMS;

Relato CCOM: Roberta Monteiro apresentou o 
desempenho da assessoria de imprensa em 
dezembro, quando tivemos 51 notícias, sendo 10% 
publicadas na mídia regional e grande imprensa, 
com 100% de conteúdo positivo. Em seguida, 
Leonardo Bossa apresentou o desempenho da 
FenaCap nas redes sociais. Foi solicitada a 
realização de benchmarketing, para uma melhor 
avaliação do desempenho da federação;

A Diretoria aprovou a substituição de Pablo 
Costa Sarmento por Gustavo Pimenta 
Germano Santos (XS4 Capitalização), para 
compor o quadro de Diretor da FenaCap;

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Denis Morais, ocorreu em 
18 de janeiro, foram abordados os seguintes assuntos:

Relato CAF: Jairton Guimarães informou sobre o 
início dos trabalhos da CAF em 28/01/23, além da 
avaliação do Plano de Contas e Criação de Grupo 
de Trabalho para avaliar a Provisão das Receitas 
Diferidas, que passam a valer em 01/2024. 
Também relatou sobre o acompanhamento junto a 
CAFIS/CNseg das discussões da Reforma Tributária 
e sobre o SRO; 

Relato OPIN: Carlos Corrêa apresentou as 
atualizações sobre Open Insurance; 

Demonstração do Resultado: Apresentadas 
receita e despesas da Federação de 
dezembro/2022;

Dados Estatísticos: Apresentados os dados 
estatísticos do mercado de novembro/2022; 

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

A Diretoria aprovou a substituição de Eduarda Rodrigues 
de Deus Peixoto por Alba Valeria Santana Gomes Barros 
(CNP Capitalização), para representar a FenaCap na 
Comissão de Inteligência de Mercado/CNseg (CIM).

Assuntos tratados:

> Marco Regulatório – Retomada;

> Iniciativa do Mercado Segurador – IMS; 

> Plano de desenvolvimento do Mercado. 
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Ouvidorias do setor segurador têm índice 
de efetividade de quase 100%

Os consumidores conseguiram quase cem por cento de 
resolutividade nas suas demandas junto as seguradoras 
em 2021 reforçando assim a imagem de um setor pouco 
judicializado. De 2018 a 2021, o setor sempre esteve 
acima de 90 por cento no índice de efetividade. O resul-
tado faz parte da 12ª edição do Relatório de Atividades 
das Ouvidorias do Setor Segurador, publicação da 
Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

O índice das respostas do setor de seguros às deman-
das dos consumidores alcançou 98,1%, uma evolu-
ção positiva em relação aos anos anteriores: de 97,7% 
em 2020, 97% em 2019 e 94% em 2018. O índice de 
efetividade é calculado com base na quantidade de 
demandas recebidas pelas ouvidorias em relação à 
soma da quantidade de multas aplicadas pelo Procon 
e ações judiciais. Das 187.688 demandas de consumi-
dores tratadas pelas ouvidorias de empresas do setor 
segurador brasileiro em 2021, 98,4% foram resolvidas 
sem necessidade de ação judicial e 99,8% não rece-
beram multa do Programa de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon).

“Esses dados refletem a relevância do trabalho dos 
profissionais das ouvidorias no exercício de suas atri-
buições de mediação, prevenção e solução de con-
flitos, além da proposição de melhorias de produtos 
e processos. Podemos apontar que o diferencial do 
setor segurador é tratar cada demanda de forma qua-
litativa, com foco na solução da questão e não ape-
nas com a preocupação de bater metas numéricas de 
atendimento. Destaco ainda que, segundo o Boletim 
Consumidor em Números, da Secretária Nacional 
do Consumidor (Senacon), Seguros, Capitalização 
e Previdência possuem a segunda maior resolutivi-
dade do site Consumidor.gov.br, alcançando 80%”, 
explica a Superintendente de Relações de Consumo e 
Sustentabilidade da CNseg, Luciana Dall´Agnol.

Pela ordem, os segmentos que apresentaram maior 
demanda dos consumidores foram Seguro de Pessoas 
(33,2%), Seguros Gerais (32%), Saúde Suplementar 
(26,5%), Previdência Complementar Aberta (5,8%) e 
Capitalização (2,4%).  Desse total, as ouvidorias reco-
nheceram, integralmente ou parcialmente, o direito 
do consumidor em cerca de 35,5% dos atendimentos 

para seguros de pessoas e gerais, previdência e 
capitalização. Em saúde suplementar, 43,3% foram 
procedentes.

“A partir da análise desses casos, as ouvidorias pude-
ram identificar melhorias e ajustes a serem implemen-
tados em procedimentos internos, cláusulas contratu-
ais, produtos, tecnologia, além de outros processos e 
áreas das empresas”, afirma Luciana.

Uma alteração regulatória relevante é que desde 
janeiro de 2021, as demandas antes recebidas pela 
Superintendência de Seguros Privados (Susep) passa-
ram a ser direcionadas à plataforma consumidor.gov.
br, mantida pela Senacon. O site ficou em segundo 
lugar (24,6%) na preferência dos consumidores para 
as demandas sobre seguro gerais e de pessoas, pre-
vidência complementar aberta e capitalização. Porém, 
o telefone liderou, sendo o meio escolhido por 32,1% 
dos consumidores.

No contato com as ouvidorias para questionamentos 
referentes a Saúde Suplementar, o telefone também 
ficou em primeiro lugar (61,6%). Em seguida, o e-mail 
(14,3%) e o site da empresa (10,2%) aparecem como os 
canais mais acessados.

O documento aponta também que a região Sudeste 
lidera as demandas (59%), seguida pelo Nordeste 
(17%), Sul (13%), Centro-Oeste (8%) e Norte (3%).

O relatório da CNseg consolida as demandas de ouvido-
ria de 74 empresas e grupos do setor, que representaram 
74,2% do valor arrecadado em Seguros Gerais, 83,7% 
em Previdência Privada e Vida, 95,8% em Capitalização 
e, em Saúde Suplementar, 36,2% das associadas da 
Federação Nacional de Saúde Suplementar.

Notícias

https://cnseg.org.br/publicacoes/relatorio-de-atividades-das-ouvidorias-do-setor-de-seguros-2021.html 
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Setor de seguros ultrapassa a marca de 
R$ 200 bi em indenizações e R$ 322 bi 
em arrecadação

Valor Econômico: “setor de seguros deve 
crescer 10% no ano”

“Setor de seguros deve crescer 10% no ano”, informa 
manchete do jornal Valor Econômico de 9 de janeiro, 
com base em projeção feita pela CNseg. A Confederação 
Nacional das Seguradoras, informa a matéria, pondera 
haver um potencial maior para a expansão da atividade 
econômica do que o apontado pela pesquisa Focus, 
do Banco Central, que ouve economistas e analistas de 
instituições financeiras. A mediana da pesquisa Focus 
aponta para um avanço de 0,80% do PIB em 2023, 
enquanto a CNseg acredita que a alta vai atingir 2,2%.

De acordo com o presidente da Confederação, Dyogo 
Oliveira, as projeções da entidade incorporam uma 
expectativa sobre os efeitos dos estímulos previstos 
na PEC da Transição sobre a economia. “Essa injeção 
de recursos pode dar fôlego à atividade produtiva e 
ajudar o setor de seguros”, afirmou. Em relação a um 
eventual impacto da PEC na questão fiscal, Dyogo 
Oliveira, que foi ministro do Planejamento no Governo 

Temer, disse não acreditar que será tão grande, ale-
gando ser compreensível que haja foco do governo 
nas pessoas e nos setores que foram mais impactados 
pela pandemia. “A retomada do investimento público 
é necessária”, concluiu.

Clique aqui para ler 
a matéria na íntegra 

(exclusiva a assinantes 
do jornal)

O ano de 2022 foi marcado pela maior procura por 
produtos oferecidos pelas seguradoras, o que refle-
tiu no aumento da arrecadação e no pagamento das 
indenizações, resgates, benefícios e sorteios pelo 
setor de seguros. Dados da Confederação Nacional 
das Seguradoras (CNseg) mostram que, de janeiro a 
novembro de 2022, o setor viu a demanda aumentar 
em 17,1% em relação ao ano de 2021 com mais de R$ 
322,3 bilhões em arrecadação, contribuições em pla-
nos de caráter previdenciário e faturamento de títulos 
de capitalização (sem Saúde e DPVAT). Somente em 
novembro, esse montante foi de R$ 27,7 bilhões, 8,3% 
a mais que no mesmo período de 2021.

O levantamento da CNseg também destaca o aumento 
no pagamento de indenizações, benefícios, resgates 
e sorteios, que somaram mais de R$ 200 bilhões nos 
onze primeiros meses de 2022, volume 16,6% superior 

ao do mesmo período de 2021. Ao comparar apenas 
novembro, o total pago no último ano foi 6,2% maior, 
totalizando a quantia de R$ 18,8 bilhões.

No período analisado, os ramos que mais se destaca-
ram foram: Rural (+78,6%), Automóvel (+36,9%) e os 
produtos da família VGBL (+16,7%). Eles, em conjunto, 
foram responsáveis por 91,6% do avanço total das inde-
nizações, benefícios, resgates e sorteios pagos no ano.

https://valor.globo.com/financas/noticia/2023/01/09/setor-de-seguros-deve-crescer-10-no-ano.ghtml
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De acordo com o presidente da CNseg, Dyogo 
Oliveira, o seguro Rural vem se destacando nesse 
cenário, pois é de suma importância para subsistên-
cia da agricultura no país, atividade que corresponde 
a cerca de 30% do PIB do Brasil. “Isso é confirmado 
pelo expressivo avanço da demanda do produto no 
ano e pelo grande aumento do montante que o setor 
pagou por perdas cobertas pelas diversas modalida-
des do seguro rural”. Em 2022, este tipo de seguro 
pagou, pela primeira vez, no período de onze meses, 
mais de R$ 10 bilhões de reais em indenizações, valor 
78,6% superior ao de 2021. Em termos de arrecada-
ção, foram R$ 12,6 bilhões em prêmios, configurando 
um aumento de 40,0% na demanda pelo produto em 
2022 em relação a 2021.

A modalidade abrange um grupo de seguros destina-
dos à cobertura dos riscos relacionados às atividades 
agrícola, pecuária, aquícola e florestal, abrangendo 
não só a atividade agropecuária, mas também o patri-
mônio do produtor rural e seus produtos, o crédito 
para comercialização desses produtos, podendo incluir 
ainda um seguro de vida. “Além de minimizar as per-
das dos produtores rurais, o seguro é uma ferramenta 
educativa para as melhores práticas em relação à ati-
vidade agropecuária”, afirma Oliveira. Esse segmento 
de seguro é oferecido ao produtor, independente do 
seu porte (pequeno, médio ou grande), desde que este 
siga as boas práticas de manejo, como, por exemplo, 
o Zoneamento Agrícola (Zarc), de práticas de correção 
de solo, adubação e controles fitossanitários.

O diretor Técnico e de Estudos da CNseg, Alexandre 
Leal, participou em 17 de janeiro do painel “O futuro é 
logo ali: como garantir a aposentadoria com previdên-
cia privada?” do seminário “Onde Investir em 2023”, 
organizado pela InfoMoney. 

Apesar de ser um produto em expansão e com capaci-
dade de abranger diversos perfis de investidor, menos 
de 10% da população brasileira possuem planos de 
previdência privada. De acordo com levantamento da 
FenaPrevi, com base em dados de novembro de 2022, 
existem 13,9 milhões de planos de previdência privada 
aberta no País, sendo 11,1 milhões na modalidade 
individual e 2,7 milhões na modalidade coletiva.  

“É um produto de certa forma recente no Brasil e que 
tem muito a crescer ainda. Em relação ao percentual 
de quem tem o produto de previdência e até de segu-
ros em geral, a pessoa tem que ter uma renda dispo-
nível para poder deslocar parte dela do consumo atual 
para o consumo futuro, que é o que a previdência 
se propõe a fazer. Ou seja, o indivíduo tem que ter a 
capacidade de poupar e se planejar e esse é o desafio 
para termos mais pessoas entrando nesse produto”, 
afirmou. Alexandre Leal. 

O diretor da CNseg também defendeu que a popu-
lação tenha acesso a educação e informação de 
qualidade para que a previdência privada desperte 
o interesse. “Nosso papel (da CNseg), dia e noite, é 
levar informação de qualidade para o grande público 
poder tomar a melhor decisão sobre o seu futuro. São 
dois pilares principais que suportarão a expansão da 
previdência privada: a renda, que não está no nosso 
controle, e a divulgação de informações sobre os pro-
dutos. Por isso, estamos aptos a explicar as diferen-
ças, o que é mais adequado a determinado público”, 
afirmou Leal.

O futuro é logo ali: como garantir a aposentadoria com previdência privada?
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Os vencedores do 1º Prêmio Susep de Pesquisa em 
Seguros foram conhecidos na noite de 24 de janeiro, 
em cerimônia ocorrida no auditório da Fundação 
Getulio Vargas, no Rio de Janeiro. O Prêmio, que teve 
a CNseg como uma de suas apoiadoras, distribuiu um 
total de mais de R$65 mil para os primeiro, segundo e 
terceiro colocados nas categorias Pesquisa Científica e 
Trabalhos de Graduação. 

De acordo com a diretora da Rede de Pesquisa e 
Conhecimento da Fundação Getulio Vargas, Goret 
Pereira Paulo, o Prêmio tem o objetivo de fomentar 
o desenvolvimento de pesquisas no setor de seguros 
e, consequentemente, o desenvolvimento do próprio 
setor segurador brasileiro. 

O superintendente Interino da Susep, Carlos Roberto 
Alves de Queiroz, informou que foram quase 100 os 
trabalhos inscritos, com cerca de 70 habilitados para a 
participação. Complementando as informações, o pre-
sidente da Banca Julgadora do Prêmio, César da Rocha 
Neves, que também é servidor da Susep, disse que 
a relevância e a atualidade dos temas dos trabalhos 
eram alguns dos critérios classificatórios. “A academia 
ainda está descobrindo o setor segurador e o Prêmio 
Susep ajuda a fortalecer a percepção de que o mer-
cado de seguros é muito rico em termos de possibili-
dades acadêmicas”, afirmou. 

O diretor Técnico e de Estudos da CNseg, Alexandre 
Leal afirmou que a Confederação Nacional das 
Seguradoras encara com muito bons olhos a apro-
ximação do setor segurador com o meio acadê-
mico, declarando-se muito satisfeito com a grande 

variedade de temas abordados nos trabalhos, que 
foram dos seguros paramétricos a questões relacio-
nadas à mortalidade, passando pelo microsseguros e 
o open insurance, entre outros. “Isso gera uma massa 
crítica quer poderá ser muito bem aproveitada na prá-
tica pelo setor”, afirmou.  

Alexandre Leal lembrou que a CNseg instituiu o seu 
Programa de Educação em Seguros em 2016, com a 
convicção de que, para o mercado segurador crescer, 
precisa ser melhor conhecido por parte do grande 
público, citando, também, a atual campanha da 
Confederação “Seguro pra tudo e pra todos”. “Temos 
obrigação de informar à sociedade tudo que o seguro 
pode oferecer e a academia pode contribuir muito 
para isso, fomentando a diversidade dos temas estu-
dos sobre seguro”, concluiu. 

Também participando da mesa, o diretor de Regulação 
do Banco Central do Brasil, Otávio Damaso, con-
cordou com os demais ao dizer que a iniciativa do 
Prêmio tem uma grande capacidade de impacto no 
desenvolvimento do setor segurador que, na sua opi-
nião, tem um potencial de crescimento ainda maior 
que o setor bancário. 

Presentes na plateia, estavam Carlos Alberto dos Santos 
Correa, diretor-Executivo da FenaCap; Gloria Aranha e 
Raquel Alves, representando o diretor-Executivo da 
FenSeg, Danilo Silveira; Beatriz Pineiro Herranz, dire-
tora-Executiva da FenaPrevi, entidade que, inclusive, 
havia financiado uma bolsa de estudos para o autor do 
segundo lugar na categoria Trabalhos de Graduação, e 
Luciana Dall'Agnol, superintendente da CNseg.
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Confira aqui 
a lista dos 

vencedores.

https://cnseg.org.br/noticias/diversidade-de-temas-e-destaque-no-anuncio-dos-vencedores-1-premio-susep-de-pesquisa-em-seguros.html

