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Conselho Diretor 

A reunião do Conselho Diretor da Confederação das Seguradoras, presidida por Marcio Sêroa de Araujo 
Coriolano, no dia 18, tratou dos seguintes assuntos, entre outros: 

Notícias do Presidente

• Saudações: dadas boas-vindas à CEO da AXA Seguros Delphine Maisonneuve e ao novo presidente 
da FenaCap, Marcelo Gonçalves Farinha. 

• Conjuntura CNseg: distribuída a sexta edição da publicação. A Conjuntura CNseg é uma análise 
mensal dos segmentos de Seguros de Danos e Responsabilidades, Coberturas de Pessoas, Saúde 
Suplementar e Capitalização, que visa examinar aspectos econômicos, políticos e sociais que podem 
exercer influência sobre o mercado segurador brasileiro. 

• Nova superintendente da Susep Solange Paiva: relatada a reunião realizada em 17 de abril com a 
nova superintendente e o novo diretor de Supervisão de Solvência Vinícius Ratton Brandi. O mercado 
segurador esteve representado pelos presidentes da CNseg e da FenSeg, Marcio Coriolano e Antonio 
Trindade, e pelos diretores-executivos da  Confederação e da FenSeg, respectivamente, Miriam Mara, 
Alexandre Leal e Danilo Silveira. 

Notícias das Federações

• FenaPrevi: representando o presidente da FenaPrevi Jorge Pohlmann Nasser, o vice-presidente  
Luciano Snel Correa compartilhou, entre outros assuntos, as estatísticas do setor. 

• FenSeg: representando o presidente da FenSeg Antonio Trindade, o diretor-executivo da Federação 
Danilo Silveira  falou sobre, dentre outros temas, a reunião realizada com a superintendente da Susep 
Solange Vieira em 17 de abril e compartilhou as estatísticas do segmento de seguros gerais.

• FenaCap:  o presidente da Federação Marcelo Gonçalves Farinha atualizou os presentes sobre as 
estatísticas de capitalização, bem como abordou, dentre outros assuntos, o novo marco regulatório 
e a campanha de comunicação nas mídias sociais. 

• FenaSaúde: o presidente da FenaSaúde, João Alceu Amoroso Lima, atualizou os presentes, dentre 
outros, sobre os assuntos técnicos e regulatórios acompanhados e as estatísticas do setor de saúde 
suplementar. 

9ª Conseguro:  referendada a realização da Conseguro no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília, 
em 04 e 05 de setembro de 2019. O Encontro Nacional de Atuários, o Seminário de Controles Internos & 
Compliance e a Conferência do Consumidor serão realizados durante a 9ª Conseguro.



Abril 2019
03

Comissões Temáticas da CNseg:

•  Novos presidentes das Comissões Temáticas da CNseg: analisada a relação dos indicados para 
ocupar suas presidências das Comissões Temáticas no período de 30 de abril de 2019 a 29 de abril 
de 2022, bem como aprovados os seguintes nomes: 1. Comissão de Assuntos Fiscais : Patrícia Rocha 
Silva (Porto Seguro); 2. Comissão Atuarial: Marcos Spiguel (Prudential); 3. Comissão de Digitalização: 
Elizangela Silva Nozaki (Liberty); 4. Comissão de Processos e Tecnologia da Informação: José Camilo 
Ciufatelli (Tokio Marine); 5. Comissão de Relações de Consumo: Aura Emilia Rebelo Fioretti (Prudential). 
Foi aprovada ainda a recondução dos presidentes das seguintes Comissões Temáticas: 6. Comissão de 
Administração e Finanças: Laênio Pereira dos Santos (Sul América); 7. Comissão de Assuntos Jurídicos: 
Washington Luís Bezerra da Silva (Zurich); 8. Comissão de Comunicação e Marketing: Alexandre 
Nogueira da Silva (Bradesco); 9. Comissão de Gestão de Risco: Laurindo Lourenço dos Anjos (Itaú); 10. 
Comissão de Governança e Compliance: Simone Pereira Negrão (Mapfre); 11. Comissão de Inteligência 
de Mercado: Alex Conrado Korner (Santander); 12. Comissão de Investimentos: Roberto Santiago 
Takatsu (HDI); 13. Comissão de Ouvidoria: Silas Rivelle Júnior (Unimed Seguradora); 14. Comissão de 
Recursos Humanos: Patrícia Quirico Coimbra, (Sul América); 15. Comissão de Resseguro: Nilton Rafael 
Haiter (Tokio Marine); 16. Comissão de Seguros Inclusivos: Eugênio Liberatori Velasques (Bradesco); e 
17. Comissão de Sustentabilidade e Inovação: Maria de Fátima Mendes Lima (Mapfre).

IFRS 17 | Visão Atuarial e Contábil: os presidentes das Comissões Atuarial e de Administração e Finanças 
da CNseg, respectivamente, Gustavo Genovez e Laenio Pereira dos Santos, apresentaram o trabalho reali-
zado pela Confederação e Federações associadas para a condução do tema IFRS 17. Com o apoio da consul-
toria e composto por membros indicados pelas empresas, o GT CNseg promoveu a tradução técnica do 
IFRS 17, realizou workshop com consultor internacional, analisou 13 macrotemas e elaborou sete memoran-
dos técnicos, dois memorandos de produtos e cinco ofícios encaminhados à Susep. Aguarda-se o retorno 
da Autarquia sobre as propostas do mercado segurador. Em paralelo, foram atualizados os trabalhos da 
Subcomissão de IFRS 17 da Susep, que conta com a participação de representantes do mercado segura-
dor. Por fim, foram destacadas as alterações a serem implementadas nas rotinas das empresas, caso seja 
adotado o IFRS 17.

Grupo de Trabalho de Regulação FIDES: aprovada a coordenação do GT pelo superintendente de 
Relações de Consumo e de Sustentabilidade da CNseg Pedro Pinheiro.

Planejamento Estratégico da CNseg (mandato 2019/2022): noticiada a contratação da consultoria e 
compartilhado o cronograma de trabalho.
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Comissões
Temáticas

Ouvidoria

Presidente: Silas Rivelle (Unimed)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 04/04
Assuntos tratados
• Transferência das atribuições da Ouvidoria da 

ANS para a Diretoria de Fiscalização;
• SCD Ouvidorias e Relatório de Atividades das 

Ouvidorias 2018:
 » Prévia dos Indicadores;
 » Prazo final e data para lançamento do 
Relatório;

 » Alinhamento sobre Demandas e Dados 
Consolidados;

• Lista tríplice para a presidência da Comissão;
• 5ª Celebração do Dia do Ouvidor e Dia 

Internacional do Consumidor;
• Encaminhamento ao Coremec sobre Indicadores 

das Ouvidorias;
• Devolutivas do Monitoramento Quantitativo 

das Demandas dos Municípios de MG e SP 
(monitoramento pós-Colóquios);

• Relato do Grupo de Trabalho - Manual de Boas 
Práticas das Ouvidorias;

• Atualização do Guia de Acesso às Ouvidorias e 
Pesquisa sobre Atendimento aos Procons;

• Indicação de temas para rodadas de benchmark 
na Comissão;

• Propostas de aperfeiçoamento e atualização do 
Decreto nº 6.523/08 (Decreto do SAC);

• Outros assuntos. 

Investimentos

Presidente: Roberto Takatsu (HDI Seguros)
Videoconferência: RJ/SP

Data: 05/04
Assuntos tratados:
• Norma de investimentos para Seguros e Planos de 

Risco - verificação da experiência das Associadas 
que reportam para o grupo no exterior;

• Proposta de alteração da questão de empréstimo 
de ativos - análise da proposta da FenaPrevi. 

Assuntos Jurídicos 
e Fórum de Assuntos Jurídicos

Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich 
Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 10/04
Assuntos tratados:
• Apresentação sobre as proposições legislativas 

federais e estaduais em matéria de seguros e 
riscos ambientais;

• Lei nº 13.709/18 e Medida Provisória nº 869/18; 
• Julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 
4704, de relatoria do ministro Luiz Fux. O STF 
reconheceu a inconstitucionalidade da lei 
catarinense nº 15.171/10, que dispõe, entre 
outros assuntos, sobre a livre escolha de oficinas, 
o registro e a comercialização por parte da 
seguradora de peças de veículos envolvidos 
em acidentes, além de determinar que as 
seguradoras não podem negar a contratação de 
seguro para salvados;

• Análise do Recurso Especial nº 1.737.411 - SP, 
julgado favoravelmente às seguradoras pelo 
STJ, que trata da legalidade do seguro de 
cartão de crédito; 

• Jurisprudência comentada:
 » REsp nº 1.773.059, provido a favor de 
operadora de plano de saúde, reformando 
decisão que a obrigou a disponibilizar 
plano individual a uma consumidora, 
mesmo atuando apenas no segmento de 
planos coletivos;

 » Apelação Cível nº 0011303-
54.2013.8.24.0020, do Tribunal de Justiça 
do Estado de Santa Catarina, que julgou 
no sentido da isenção da seguradora da 
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transportadora em cobrir danos em caso 
de acidente por excesso de velocidade, 
por configurar agravamento de risco, não 
sendo aplicado o Código de Defesa do 
Consumidor;

 » Comentada a divulgação pelo Superior 
Tribunal de Justiça das 14 (catorze) teses 
consolidadas na referida Corte sobre 
arbitragem;

• Apresentação do Programa Educação em 
Seguros CNseg;

• Notícias do evento de comemoração do Dia do 
Consumidor e Ouvidor.  

GT LGPD 
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP
Datas: 10, 17 e 24/04
• Assunto tratado: 

• Análise dos artigos 23 a 48 da Lei nº 13.709/18 
– Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que 
dispõem sobre (i) as regras e a responsabilidade 
do tratamento de dados pessoais pelo poder 
público; (ii) a transferência internacional de 
dados; (iii) os agentes de tratamento de dados 
pessoais e (iv) a segurança e o sigilo de dados. 

Processos e Tecnologia da Informação

Presidente: Carlos Alberto Viana (Bradesco Saúde)
Audioconferência
Data: 11/04
Assuntos tratados:
• Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD;
• IFRS - soluções e ferramentas para implantação 

do IFRS 17, aspecto atuarial e contábil;
• Insurance Service Meeting 2019;
• Outros assuntos.

Governança e Compliance 

Presidente: Simone Negrão (Mapfre Seguros 
Gerais)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 12/04
Assuntos tratados:
• Certificação Técnica - Resolução CNSP nº 115 

(exigência de certificação) – atualização das 

discussões com a Susep;
• Prevenção à fraude - fluxo e a metodologia de 

trabalho da comissão, no âmbito da FenSeg, 
FenaSaúde e FenaPrevi;

• Workshop AIR - demanda da Susep para 
elaboração do ciclo de palestras para futura 
estrutura da autarquia referente à análise de 
impacto regulatório; 

• Redundância de textos que as Circulares da 
Susep obrigam a dispor nas apólices;

• GT para interpretação e aplicação da Lei 13.709 
(LGPD) – SEJUR;

• GT para tratamento dos ofícios recepcionados 
pelas seguradoras – atualização SEJUR e SUPEN;

• Atualização sobre os GTs Permanentes 
instituídos no âmbito da CCI:

 » GT Governança Corporativa – 
coordenadora: Thaís Andrade;

 » GT PLDFT – Consulta Pública Susep 
08/2018 (01/2019), COAF, Lei 13.810/19 – 
coordenadora: Raquel Gonçalves;

 » GT Compliance – coordenadora: Cassia 
Monteiro;

 » GT Auditoria Interna – coordenador: 
Vagner Leite;

• Outros assuntos. 

Atuarial

Presidente: Gustavo Genovez (Mitsui Sumitomo)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 17/04
Assuntos tratados:
• Relato da Comissão Atuarial da Susep;
• Relato do GT IFRS 17;
• Relato do andamento do trabalho sobre a Lei 

Geral de Proteção de Dados. 

Comunicação e Marketing

Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco 
Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 17/04
Assuntos tratados:
• GT Pesquisa: apresentação da proposta de plano 

de divulgação para a Pesquisa de Opinião sobre 
a Imagem do Seguro para Não Segurados;
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• Quadro de eventos da CNseg;
• Federações associadas;
• Outros assuntos. 

Resseguro 

Presidente: Nilton Haiter (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 18/04
Assuntos tratados:
• Proposta Fenaber

 » Utilização de template padrão, entre 
seguradoras e resseguradoras, com o 
objetivo de uniformizar as informações 
prestadas pelas cedentes;

 » Utilização de boletos para facilitar o cash 
collection;

 » Posterior automação (B2B).
• Relato do GT para interpretação e aplicação da 

Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados);
• Pool de Riscos Nucleares - Fenaber e ANre 

realizaram reunião na Susep em março, em 
conjunto com representantes do pool da 
Alemanha, da Suiça e do Reino Unido para 
falar sobre a criação de um consórcio de riscos 
nucleares no Brasil. O assunto foi submetido 
à Diretoria da FenSeg, que submeterá para 
avaliação da CESC;

• Instrumentos e/ou mecanismos não utilizados 
de forma frequente no Brasil ou que, para ser 
aplicáveis, necessitariam de uma simplificação e/
ou alinhamento do processo de contabilização 
de resseguro: a. Commutation; b. Novation; c. 
Loss Portfolio Transfer; d. Adverse Development 
Cover / Stop Loss; e. Funds withheld; f. Premium 
Portfolio Transfer;

• GT IFRS 17 - capítulo sobre Resseguro;
• Encontro de Resseguro 2019;
• Outros assuntos. 

Gestão de Risco

Presidente: Laurindo Lourenço dos Anjos (Itaú Vida 
e Previdência)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/04
Assuntos tratados:
• Política de remuneração - alinhamento do 

mercado para a próxima reunião da Subcomissão 
de Riscos da Susep (que ocorrerá dia 30/04);

• Novos quadros de Risco de Mercado (Q420 e 
Q423) e PLA (Q28) – Susep já divulgou a prévia do 
manual do FIP;

• Relato do GT para interpretação e aplicação da 
Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados) – 
Superintendência Jurídica da CNseg;

• Outros assuntos. 
Participaram da reunião representantes das 
Comissões de Governança Corporativa e de 
Recursos Humanos da CNseg. 

Assuntos Fiscais

Presidente: Patrícia Rocha Silva (Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/04
Assuntos tratados:
• Apresentação da nova presidente da Comissão 

para o mandato 2019-2022;
• Atualização sobre os fóruns do SPED;
• Estudos sobre a Reforma Tributária;
• Siscoserv – Dúvidas e Práticas;
• Propostas de apresentação de prestadores;
• Outros assuntos. 

Administração e Finanças

Presidente: Laenio Pereira dos Santos (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 26/04
Assuntos tratados:
• Relato da reunião da Comissão Contábil da Susep, 

de 25/04:
 » Subcomissão do IFRS 17: atualização dos 
trabalhos;

 » Contabilização das operações com títulos 
de capitalização - solicitação de melhoria 
da proposta de novo capítulo do MPPC; 

 » Análise da recepção do CPC 06 (R2) – 
Operações de Arrendamento Mercantil: 
demonstrações consolidadas;

 » Manual de Práticas e Procedimentos 
Contábeis do Mercado Segurador: 
consolidação das orientações antigas da 
Coaso.

• Discussão sobre o modelo de divulgação Susep 
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em relação às participações no Lucro;
• Atualização sobre o GT de IFRS 17;
• Outros assuntos. 

Sustentabilidade e Inovação 

Presidente: Fátima Lima (Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/04
• Assuntos tratados:
• Presidência da Comissão – votação e aprovação 

pelo Conselho Diretor da CNseg para a 
recondução de Fátima Lima como presidente da 
Comissão;

• GT 5: Inovação – Programa de Mobilidade 
SulAmérica – Maior Produtividade e Qualidade 
com Implementação de Novos Modelos de 
Trabalho - apresentação do case  da SulAmérica 
vencedor do prêmio de Inovação em Seguros; 

• Relato da reunião com a Febraban sobre 
Economia Verde;

• Relato da reunião com a Febraban GT 2: Relatório 
de Sustentabilidade do Setor de Seguros – 2018 

- informativo do Relatório de Sustentabilidade, 
incluindo aderência  das seguradoras e a notícia 
de contratação de um redator;

• GT 1: TCFD - Chamada para participação da 
consolidação paralela da CNseg para as respostas 
ao Ofício TCFD;

• UNEP FI Regional Roundtable - Proposta de 

realização de evento internacional paralelo à 
CONSEGURO ou à Roundtable da UNEP FI;

• Programa da CNseg para a Semana ENEF - Ciclo 
de palestras da CNseg entre os dias 20 e 24 de 
maio como parte integrante da celebração da 
Semana Nacional de Educação;

• Global guidance on the integration of 
environmental, social and governance risks into 
insurance underwriting;

• Apresentação e aviso de consulta pública de 
guia dos PSI para a integração de riscos ASG na 
subscrição de seguros de danos;

• Outros assuntos. 

Inteligência de Mercado

Presidente: Alex Korner (Santander Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 30/04
Assuntos tratados:
• Avisos gerais; 
• Programa Insurtech Mongeral;
• Planos de trabalho 2019:

 » GT Economia Compartilhada;
 » GT Público Sênior – fase II;
 » GT PMEs.

• Relato do GT LGPD;
• Apresentações de empresas na Comissão:

 » Santander Capitalização;
 » Too Seguros.
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A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, realizada no dia 4, conduzida pelo 
presidente Antonio Trindade, tratou, entre outros, dos seguintes assuntos:

Palavras do Presidente
• Cerimônia de Posse da superintendente da Susep;
• Reunião do Conselho Diretor da CNseg; 
• Reunião em Brasília com a equipe econômica do Governo.  

Relato dos Presidentes das Comissões e Subcomissões Técnicas da FenSeg 
• Comissão de Riscos Patrimoniais Massificados – Presidente: Jarbas Medeiros (Porto Seguro)

 » Atualização do IP Seguro Residencial;
 » Desenvolvimento do IP Seguro Empresarial;
 » GT Ressarcimento de Danos Elétricos;
 » Guia de Boas Práticas Seguro Empresarial;
 » Equalização de melhores práticas quanto aos Sistemas Protecionais contra Incêndio;
 » Condições Gerais para Leigos - Seguro Residencial;
 » GT Condomínio;    

• Comissão de Responsabilidade Civil Geral – Presidente: Marcio Guerrero (HDI Global)
 » Seguro para Barragens / PLs de Barragem;
 » Catástrofes naturais: chuvas / alagamentos; 
 » Composição da Comissão.

• Subcomissão de Linhas Financeiras – Coordenador: Gustavo Galrão (Argo)
 » Workshop sobre Riscos Cibernéticos. 

• Comissão de Garantia Estendida e Afinidades – Presidente: Luis Reis (Zurich Minas Brasil)
 » Papel estratégico dos seguros no varejo: Inclusão / Porta de Entrada;
 » Atuação nas entidades de mercado de seguros com aproximação do Varejo;
 » Busca conjunta com as entidades de Mercado para entendimento com as entidades de Proteção ao 
Consumidor;

Pauta Deliberativa
• Nichos Diferenciados de Mercado – Plano de Ação;
• Propostas de Temas para Relacionamento com a Imprensa - a Diretoria decidiu dar início ao trabalho 

pelos seguintes temas: Seguro Automóvel / Atividade Irregular / Residencial / Seguro de Garantia 
Estendida;

• Comissão de Seguro Rural – Contratação de consultor;
• Composição das Comissões Temáticas da CNseg – Aprovada a substituição de Leonardo di Loreto 

(Allianz) por Adriana Japyassu Valentim (Allianz) na Comissão de Inteligência de Mercado. 
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Pauta Informativa
• Status do Plano de Regulação da Susep: Ramo Transportes / Ramo Automóvel;
• Posse da Diretoria da CNseg e Federações – 09/05/19, em São Paulo;
• Demonstrações Financeiras – Orçado e Realizado – Janeiro e fevereiro/2019;
• 8º Encontro de Resseguros – 08 e 09/04/19;
• Apresentadas as estatísticas da Susep – Fevereiro/2019.

Comissões

Riscos Patrimoniais Massificados

Presidente: Jarbas de Medeiros (Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 02/04
Assuntos tratados:
• RNS – Patrimoniais – comentários do coordenador 

do GT;
• Discussão -  IP Residencial;
• Discussão - IP Empresarial;
• Eventos Climáticos – estudos referentes aos 

sinistros ocorridos em janeiro e fevereiro de 2018 
e 2019;

• Acompanhamento do Plano de Ação 2019; 
• Novas  normas de segurança contra Incêndio; 
• Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
• Assuntos gerais. 

Responsabilidade Civil Geral

Presidente: Marcio João Guerrero (HDI Global 
Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/04
Assuntos tratados:
• Seguro de Barragens / PLs de Barragem;
• Catástrofes naturais como chuvas / alagamentos; 
• Composição da Comissão;
• Assuntos gerais. 

Garantia Estendida e Afinidades 

Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis (Zurich 
Minas Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/04
• Assuntos tratados:
• Agenda de reuniões de 2019;
• Impressão do  Manual de Boas Práticas do Varejo;
• Discussão sobre o tema exercício irregular da 

atividade seguradora;

•  Discussão do plano de ação para 2019;  
• Assuntos gerais.   

Assuntos Jurídicos 

Vice-presidente: Eduardo D’Amato (HDI)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 12/04
Assuntos tratados:
• Projeto de Lei nº 497/19, que trata da livre escolha 

de oficinas;
• Reuniões na Susep sobre seguro automóvel - 

plano de regulação Susep;
• Portaria nº 59, do Detran de Goiás;
• Lei de regulamentação das empresas /associações 

de proteção veicular;
• Ofício Sindicatos dos Rebocadores – aplicação da 

tabela de preços de transporte de carga;
• Assuntos gerais. 

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos 

Presidente: Thisiani Matsumura (XL Seguros Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 15/04
• Assuntos tratados:
• Eleição do vice-presidente da comissão;
• Qualidade de Risco - metalúrgica;
• Seguros para barragens;
• Cyber risk (qual o impacto em property);
• Nova Lei Geral de Proteção de Dados e seus 

impactos no segmento de grandes riscos;
• Cláusula de rateio - recuperar os estudos 

com vistas a aprimorar o texto para melhor 
entendimento pelos segurados e maior conforto 
para o mercado segurador;

• Evento de lucros cessantes - discussão /
reagendamento; 

• Reanálise do Plano de Ação 2019;
• Assuntos gerais – apresentação da assessoria de 

imprensa. 



Abril 2019
10

Riscos de Crédito e Garantia

Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 15/04
Assuntos tratados:
• Andamento PL nº 6814/17 (apensado ao PL nº 

1292/95); 
• Discussão, análise e aprovação da nova minuta da 

carta para Assembleia Legislativa do Maranhão;
• Seguro Garantia Judicial – atualização da 

importância segurada com cobrança de prêmio 
(Ofício Fenaber/FenSeg) – resultado da reunião 
com a Susep;

• Circular Susep nº 577/18 – ações trabalhistas e 
previdenciárias – resultado da reunião com a 
Procuradoria da Susep;

• Contratação de escritório para atuação amicus 
curiae no(s) processo(s) em que a OAS arrolou as 
seguradoras de garantia;

• Assuntos gerais. 

Estratégica de Seguros Corporativos

Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos 
(Tokio Marine)
Presencial: SP
Data: 24/04
Assuntos tratados:
• Cosseguro - continuidade;  
• Diferimento do Prêmio de Reintegração de 

Resseguros – continuidade;
• Clausulado – Apólices em Excesso - continuidade; 
• Simplificação de processos - continuidade; 
• Assuntos gerais. 

Riscos de Engenharia

Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Presencial: SP
Data: 24/04
Assunto tratado: 
• Leg02/03 x Equipamentos / máquinas protótipos;
• Clausulado diferenciado para Obras Grupo I;
• Engenharia de Riscos (boas práticas, banco de dados 

prestadores, formas de cobrança nas apólices, etc);
• Assuntos gerais. 

Transporte

Presidente: Paulo Robson Alves (XL Seguros Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/04

Assuntos tratados:
• Apresentação – Secure System – Samir Couri;
• Desembaraço de Mercadorias sobre Águas; 
• Atualização Circular Susep nº 354/07; 
• RCTR-VI – Relato das reuniões bilaterais com 

Paraguai e Bolívia; 
• Guia de Boas Práticas – em fase final no Jurídico da 

CNseg; 
• Atualização PLC nº 75 (PL nº 4860);
• Relato Subcomissão de Sinistros de Transportes; 
• Relato Subcomissão de Gerenciamento de Riscos;
• Evento Transportes;
• Circular Susep nº 586/19 – RCF-DC;
• 8º Encontro de Resseguro – Comentários;
• Assuntos diversos.

Prevenção e Combate à Fraude

Presidente: Anderson Mendonça (Sul América)
Data: 04/04
Videoconferência: RJ/ SP
Assunto tratado:
• Ações para melhoria das atividades da comissão 

Automóvel

Vice-presidente: Walter Pereira (Zurich)
Data: 17/04
Videoconferência: RJ/ SP
Assuntos tratados:
• Reuniões com a Susep sobre Seguro Auto: Plano 

de Regulação;
• Ações do Mercado Segurador;
• Pátio Legal RJ;
• Assuntos gerais. 

Seguro Rural

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Data: 18/04
Videoconferência: RJ/SP
Assuntos tratados:
• Participação de Cristina Ribeiro – Presidente da 

Comissão Rural da FENABER;
• Subvenção Federal;
• Subvenção Estadual;
• Instituto PensarAgro;
• Relatos dos Grupos de Trabalho:
• GT Equipamentos e Penhor Rural;
• GT Assuntos Susep;
• GT RNS;
• Consultoria;
• Assuntos gerais.
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Diretoria FenaPrevi
A Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge Pohlmann Nasser 
(Bradesco Vida e Previdência), reuniu-se no dia 17, para tratar, entre outros assuntos, da proposta da 
Susep relacionada à publicação de ranking de performance de FIEs atrelados a planos PGBL e VGBL; de 
questões relacionadas à portabilidade; de agendamento de reunião com a nova superintendente da Susep; 
da Reforma da Previdência; do ITCMD; de ações tramitando no STJ acerca da alteração, em contratos de 
planos de previdência, da TR por índice de preços (IPCA/IGPM). Na ocasião também foram definidos os 
presidentes das Comissões Técnicas, com mandato coincidente com o da Diretoria Estatutária.

Atuarial
Presidente: Celina Silva (Brasilprev) 
Videoconferência: RJ/SP
Data: 18/04 
Assunto tratado: 
• Ações tramitando no STJ acerca da alteração, em 

contratos de planos de previdência, da TR por 
índice de preços (IPCA/IGPM). 

Assuntos Jurídicos
Presidente: Greice Ruas (Icatu Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/04 
Assuntos tratados: 
• Aspectos relacionados à Resolução CNSP nº 

365/18 - Seguro Prestamista; 
• Ações tramitando no STJ acerca da alteração, em 

contratos de planos de previdência, da TR por 
índice de preços (IPCA/IGPM); 

• Ação Civil Pública determinando à Susep a 
alteração de normativos;

• ITCMD – Estado de Minas Gerais;
• PL 2.011/19 – Altera a Lei nº 11.196/05 para 

permitir que recursos de planos de previdência 
complementar aberta sejam oferecidos em 

Comissões

garantia de operações de crédito; e altera a Lei nº 
13.105/15 para dispor sobre a impenhorabilidade 
de quantia depositada em fundo de previdência 
privada;

• Lei nº 13.709/18 – LGPD;
• Vedação ao reajuste por faixa etária;
• Dever de informar ao segurado a respeito das 

cláusulas contratuais limitativas/restritivas nos 
contratos de seguro de vida em grupo. 

Gestora do SIDE
Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz (Bradesco)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/04 
Assuntos tratados: 
• Tratativas sobre testes de uma nova versão do 

sistema com evoluções tecnológicas / segurança 
do SIDE; 

• Apresentação do novo presidente da Comissão;
• Definição de propostas para o plano de ação 

de 2019. 

Assuntos Contábeis e Fiscais
Presidente: Javier Miguel López (GBOEX)
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Diretoria FenaCap
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, realizada no dia 17, conduzida pelo 
presidente Marcelo Gonçalves Farinha, tratou, entre outros, dos seguintes assuntos:

Deliberações:
• Deliberação:

 » Foi aprovada a indicação para representar a FenaCap a sra. Alexandra dos Santos Guerreiro, na 
Comissão de Inteligência de Mercado da CNseg, e o sr. Carlos Eduardo Gonçalves da Rocha, na 
comissão de Processos e Tecnologia da Informação da CNseg.

 » Foram discutidos e aprovados os temas prioritários do Planejamento estratégico da Federação; 

• Conhecimento:
 » A partir do próximo dia 29, o mercado de Títulos de Capitalização passará a contar com duas novas 
modalidades: o Filantropia Premiável e o Instrumento de Garantia, criadas a partir da edição das 
Circulares Susep 569, em maio, e a 576, 

 » Foi dado conhecimento das receitas e despesas da Federação no 1º bimestre/19;
 » Foi informado que entre os dias 9 e 12 de abril, a FenaCap participou da sexta edição do Fórum 
Interamericano de Filantropia Estratégica – FIFE 2019. O evento, que aconteceu no Rio de Janeiro, 
contou com a presença de profissionais brasileiros e estrangeiros do Terceiro Setor, compartilhando 
conhecimento sobre legislação, contabilidade, captação de recursos, comunicação, administração, 
voluntariado e assistência social.

 » A participação da Federação no evento pretendeu mostrar a importância do título de capitalização 
da modalidade Filantropia Premiável para a ampliação das ações de filantropia no Brasil;

 » Foram apresentados os dados estatísticos do mercado em fevereiro/19.

Videoconferência: RJ/SP
Data: 26/04 
Assunto tratado: 
• Reunião conjunta com a Comissão de 

Administração e Finanças da CNseg. 

Produtos por Sobrevivência
Presidente: João Mendes Ângelo (Zurich)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/04 
Assuntos tratados: 
• Tributação da renda;
• Análise do regulamento padrão (planos 

individuais) – VGBL | VGBL Programado | VGBL Vida 
Planejada | VGBL Programado Vida Planejada; 

• ETTJ – Fator de renda; 
• Plano de Trabalho da Comissão para 2019; 
• Ofício Presi 06/19. 

Prevenção à Fraude 
e à Lavagem de Dinheiro
Presidente: Evelyne Mercês (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 30/04 
Assuntos tratados: 
• Plano de trabalho da Comissão para 2019; 
• Outros assuntos. 
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Comissões

Comunicação 
Presidente: Roberta Monteiro da Silva Di Rei Andrioli 
(Brasilcap)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 11/04 
Assuntos tratados: 
• Apresentação pela BTG dos resultados das mídias 

sociais da FenaCap;
• Apresentação pela Link Comunicação das ações de 

comunicação e imprensa realizadas em março/19;
• Planejamento para 2019.

Produtos, Atuarial e de Tecnologia
Presidente: Natanael Aparecido de Castro (Sul 
América Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 11/04 
Assuntos tratados: 
• Marco regulatório;
• Plano de Trabalho 2019;
• Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos e Controles Internos
Presidente: Simone Ayub Moregola (Liderança 
Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 15/04 
Assuntos tratados: 
• Andamentos dos projetos de lei;
• GT LGPD da FenaCap; 

Administração e Finanças
Presidente: Getúlio Antonio Guidini (Bradesco 
Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/04 
Assuntos tratados: 
• Relatos dos representantes da FenaCap sobre as 

reuniões da CNseg e Susep (Comissão de Assuntos 
Fiscais, Comissão de Administração e Finanças 
(CNseg) e Comissão Contábil da Susep);

• Relato da reunião com a EY – GT IFRS;
• Alteração do calendário 2019.

A Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, dirigida por João Alceu Amoroso Lima, aconteceu 
no dia 10. Foram tratados os seguintes assuntos, entre outros:

• 5º Fórum de Saúde Suplementar; 
• Rol 2021 -  Parceria FenaSaúde, Unimed Brasil e Abramge; 
• Reajuste dos Planos Individuais;
• Audiência Pública Código de Defesa do Consumidor; 
• Report CAMSS 02/04;
• Report reunião Diretoria de Fiscalização 03/04 (revisão da Resolução Normativa nº 388 – NIP); 
• Report DIPRO; 
• Validação de representante da Amil (Lais Perazzo) como presidente da Comissão de Comunicação; 
• Renovação de contratos; 
• 3º Encontro de Comunicação 25/04 (definição do tema);
• Extra: Evento Abramed.
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Contábil 
Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/04/2019
Assuntos tratados:
• Depósitos Judiciais - Solicitação no Plano de Contas 

2019 para que a operadora identifique e baixe da 
Provisão para Perdas de Créditos;

• Quadro de Contraprestações Pecuniárias por 
período de cobertura – Ofício 010 enviado; 

• Consulta Pública nº 73;
• Resolução Normativa nº 443. 

Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 02/04/2019
Assuntos tratados:
• Notificação de Investigação Preliminar;
• Materiais e OPME;
• Antineoplásicos orais;
• Consulta Pública nº 74;
• CT de Implantes;
• Atualização do COPISS.

Comunicação 
Presidente: Lais Perazo (Amil)
Data: 30/04/2019
Assunto tratado:
• Balanço 3º Encontro de Comunicação.
 
Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Vision Med)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 11/04/2019
Assuntos tratados:
• Ressarcimento ao SUS;
• Depósitos Judiciais no Registro Contábil.

Odontologia  
Presidente: José Maria Benozatti (OdontoPrev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/04/19 
Assuntos tratados:
• PL (RJ) 334/2019;
• IDSS 2018 – Ano base 2017.

Relacionamento com Prestadores 
Presidente: Tereza Villas Bôas Veloso (SulAmérica 
Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/04/2019
Assuntos tratados:
• Resolução Normativa nº 436;
• Requerimento de Informações/CATEC.

Técnica de Saúde
Presidente: Lais Perazo (Amil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 12/04/19
Assuntos tratados:
• Reajuste; 
• Resolução Normativa nº 444/19 (altera a 

RN nº388/15) - Procedimentos da ANS para 
estruturação e realização de suas ações 
fiscalizatórias;

• Resolução Normativa nº 438/18 – Portabilidade de 
Carências;

• Notícias - Consulta Pública nº 74 - Agenda 
Regulatória ANS (2019-2021);

• Notícias - Declaração de Serviços Médicos (Dmed).

GT Ressarcimento ao SUS
Coordenadora: Ana Amélia Bertani (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 16/04/19
Assuntos tratados:
• Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar do SUS 

(PESL SUS);
• Decisões ANS de 2ª Instância - Aumento do 

volume de publicações pela ANS;
• Prazo prescricional do Ressarcimento ao SUS - 

Report e encaminhamentos dados ao tema pela 
Comissão Jurídica.

GT Rol 
Coordenadora: Vera Queiroz (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP 
Data: 15 e 26/04/19
Assuntos tratados:
• Demandas para o Rol 2021;
• Antineoplásicos orais.

Comissões
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Global Summit Telemedicine & Digital Health 
Moderador do Painel: José Cechin: 
  "Experiências exitosas em telemedicina e saúde digital no Brasil"
Realizado em: 03-06/04/19 – São Paulo – SP

3º Encontro de Comunicação da Saúde Suplementar
Participações: Abertura: João Alceu A. Lima
Palestrante: José Cechin
Encerramento: Sandro Leal Alves
Realizado em: 23/04/19 - São Paulo - SP
 
Audiência Pública: Planos de Saúde - 
a crescente população que envelhece no Brasil.
Palestrante: José Cechin
Realizado em: 24/04/19 - Brasília - DF

II Fórum ABRAIDI - 
Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde
Painelista: José Cechin
 “Contratualização: O Futuro do Setor Saúde"
Realizado em: 25/04/19 - São Paulo - SP

Confira a participação da FenaSaúde em eventos do setor em abril:
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Notícias & 
Eventos

Abertura do 8º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro aborda 
os desafios para o desenvolvimento do setor

A abertura do 8º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro, que aconteceu em 8 e 9 de abril, no Rio de 
Janeiro, reuniu cerca de 750 participantes, contou com a participação do presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano; do presidente da FenSeg, Antonio Trindade; do presidente da Fenaber, Paulo Pereira; do 
diretor-presidente substituto da ANS, Leandro Fonseca; do presidente da Escola Nacional de Seguros, 
Robert Bittar; do presidente da Abecor-Re, Roberto Gomes da Rocha Azevedo; e do secretário de 
Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviço e Inovação, Caio Megale.

Segundo o presidente da CNseg, apesar de um 2017 difícil e um 2018 que não correspondeu a todas as 
expectativas de retomada da economia brasileira, a confiança está na atual equipe econômica e em seu 

“tom de aceleração” das reformas estruturais de que o País necessita, como as privatizações, a redução 
do tamanho do estado e a reforma do marco legal previdenciário, além das medidas microeconômicas 
para melhorar o ambiente de negócios.

Referindo-se, particularmente ao setor de seguros, também impactado pela desaceleração da economia, 
embora menos que outros segmentos, Coriolano considerou positivo o ligeiro crescimento da arrecada-
ção em 2018, que chegou à cifra de R$460 bilhões, lembrando que não é mais possível medir o desem-
penho do setor em termos médios, visto que alguns ramos apresentaram crescimento expressivo mesmo 
na crise, como os seguros patrimoniais massificados, de transporte, de crédito e garantias e o seguro 
rural, por exemplo.

Sintetizando o comportamento do setor, o presidente da CNseg destacou, nas seguradoras, o forte 
ajuste de eficiência operacional das regras de aceitação de riscos, a revisão tarifária observada, o elevado 
padrão de governança, o redirecionamento de linhas de negócios e a adoção acelerada de processos de 
inovação de toda ordem.

E lembrou as 22 Propostas do Setor de Seguros para 2019 a 2022, elaboradas pela CNseg e voltadas para 
o desenvolvimento do País e do setor de seguros, já tendo sido apresentadas a vários integrantes da 
equipe econômica do governo.

Coriolano afirmou que o setor segurador está preparado para mais um novo ciclo de desenvolvimento 
do País, já tendo sido colocadas à prova, nos últimos anos, sem arranhões, sua solvência e governança, 
tendo ultrapassado a barreira do R$ 1,2 trilhão em provisões e garantias.

Em sua fala, o presidente da FenSeg, Antonio Trindade, abordou o “impressionante desenvolvimento” do 
mercado de resseguros ocorrido após a privatização do IRB, lembrando, da mesma forma, os espaços a 
serem ocupados, principalmente nas áreas agrícola e de infraestrutura.
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O presidente da Fenaber, Paulo Pereira, destacou algumas conquistas recentes do setor de resseguros, 
como a obtenção de assento no Conselho de Recursos do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) 
e a reversão do entendimento da Receita Federal sobre impostos das resseguradoras admitidas, decla-
rando confiança no novo governo.

Lembrando a importância do setor de Saúde Suplementar, do ponto de vista social, e de seu dinamismo 
econômico, o diretor-presidente substituto da ANS, Leandro Fonseca, afirmou que um dos maiores desafios 
do setor é o do financiamento dos serviços de saúde frente à escalada de preços que ocorre no Brasil e no 
mundo. Segundo Leandro, o resseguro pode contribuir, ao trazer soluções de compartilhamento de risco.

O presidente da Abecor, Roberto Azevedo, destacou a aproximação da atual Diretoria da Associação de 
Empresas de Corretagem de Seguro com a CNseg, a Escola Nacional de Seguros e outras entidades. 

Também presente à mesa, o presidente da Escola Nacional de Seguros, Robert Bittar, aproveitou sua fala 
para ressaltar a pujança do setor de resseguros privado brasileiro, apesar de sua abertura ter ocorrido 
em tempos relativamente recentes, também lembrando que ainda há muitos espaços a serem ocupados 
e que a Escola Nacional de Seguros está pronta para colaborar na qualificação de seus profissionais.

O secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviço e Inovação, Caio Megale, também 
presente à mesa de abertura, apresentou, em seguida, palestra sobre o cenário econômico brasileiro.

Clique aqui para acessar o e-book do evento.

http://cnseg.org.br/publicacoes/ebook-8-encontro-de-resseguro-do-rio-de-janeiro.html
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Comissão de Controles Internos muda de nome

A Comissão de Controles Internos da CNseg agora é denominada Comissão de Governança e Compliance, 
com o objetivo de melhor refletir os temas tratados pelo grupo. “A alteração do nome também contribui 
para uma visão integrada das questões de governança e compliance, alinhado, portanto, com o regime 
de Solvência II”, afirma Simone Pereira Negrão, que desde 3 de janeiro ocupa a presidência da Comissão 
e é diretora de Governança, Controles Internos e Compliance da Mapfre Seguros Gerais S/A. Contando 
com quatro grupos de trabalho permanentes, sendo eles Compliance, Auditoria Interna, Governança 
Corporativa e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, a Comissão prepara-se para um ano agitado, pois a Susep 
vem revisitando todos os normativos do Sistema de Controles, devendo gerar novidades regulatórias.

FenaCap tem nova presidente 
na Comissão de Comunicação
Roberta Monteiro é a nova presidente da Comissão de 
Comunicação da Federação Nacional de Capitalização. 
Roberta ocupa, atualmente, o cargo de gerente de comu-
nicação da Brasilcap, onde está desde 2006. 

Comissão Técnica de Transportes 
da FenSeg tem novo presidente
Paulo Alves é o novo presidente da Comissão de Transportes 
da Federação Nacional de Seguros Gerais. O executivo com 
25 anos de experiência no mercado segurador e atualmente 
é Head of Marine na XL Seguros Brasil S/A.

FenaSaúde tem nova presidente 
na Comissão de Comunicação
Lais Perazo, diretora técnica da Amil, assume a presidência 
da Comissão de Comunicação da FenaSaúde.



Abril 2019
19

Arrecadação do mercado de seguros 
avança dois dígitos até fevereiro

A arrecadação do mercado de seguros manteve a trajetória positiva no acumulado do ano até fevereiro. 
No primeiro bimestre, a alta foi na casa de dois dígitos - de 12,7% (sem DPVAT e sem saúde suplementar) 

- sobre o mesmo período do ano passado, alcançando a cifra de R$ 39,4 bilhões (ou R$ 40,1 bilhões com 
DPVAT), informa a nova edição da publicação Conjuntura CNseg. “O comportamento positivo de todos os 
ramos contribuiu para fevereiro apresentar uma taxa de crescimento bastante promissora, na comparação 
com o acumulado no mesmo período do ano passado”, destacou Marcio Coriolano, presidente da CNseg, 
a Confederação das Seguradoras.

Vale lembrar que o desempenho positivo do setor segurador é importante no plano macroeconômico, não 
só pela sua participação de mercado - de 6,5% do PIB-, mas também pela sua condição de grande inves-
tidor institucional: as seguradoras mantêm mais de R$1,2 trilhão em ativos, ou seja, 25% da dívida pública.

O resultado deveu-se ao crescimento de todos os ramos de seguros no período. Destaque para os Planos 
de Acumulação VGBL, que subiram 17,8% nos dois meses primeiros do ano. Outras contribuições importan-
tes, no acumulado do ano, partiram dos seguros Patrimoniais (19,5%), do Seguro Rural (13,1%), dos seguros 
de Crédito e Garantias (10%) e dos títulos de Capitalização (9,6%). Já os seguros de Automóveis tiveram 
discreto aumento de arrecadação, de 1,3% no bimestre.

Na série de dados anualizada (março/18 a fevereiro/19 - sem Saúde Suplementar), o crescimento foi mais 
discreto- 2%-, indicando, porém, uma recuperação paulatina, já que houve uma sequência de quatro perí-
odos anualizados de taxas negativas (considerando-se as séries de 12 meses móveis de setembro, outubro, 
novembro e dezembro de 2018).

Clique aqui para acessar a Conjuntura CNseg

http://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg.html
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Seguro acelera obras públicas

O seguro garantia está entre as modalidades que contribuirão para aumentar a taxa de penetração do 
seguro e, ao mesmo tempo, ajudará governos a reduzir as despesas com obras públicas inacabadas, como 
a relicitação. Estas foram as mensagens deixadas pela  superintendente da Superintendência de Seguros 
Privados (Susep), Solange Paiva Vieira, ao participar de evento promovido pelo BNDES, em 25 de abril.  
Para ela, após a aprovação do projeto de lei que amplia a presença do seguro em obras de infraes-
trutura - sua votação no Congresso deverá ocorrer dentro de dois meses, pelas contas da superinten-
dente -, as companhias poderão assumir a conclusão de obras inacabadas (ato chamado de "step in” em 
inglês). Entretanto, para alcançar esse estado de arte, incluindo-se o step in, o seguro garantia dependerá 
também da remoção de amarras regulatórias para ter crescente protagonismo. "Hoje, se a obra tem 
garantia, a seguradora prefere pagar a indenização e aí o setor público tem que relicitar", afirmou.

A superintendente lembrou que a prática de conclusão de obras inacabadas por seguradoras é larga-
mente usada nos Estados Unidos, e o fato de o PL ampliar o valor máximo da obra a ser segurada, dos 
atuais 5% a 10% para 30%, é o caminho para tornar o mercado brasileiro mais proativo na infraestrutura. 
As seguradoras, entretanto, terão de ampliar sua expertise em obras, reconhece, assinalando também 
que o preço do seguro tende a aumentar. Em razão disso, ela defende mecanismos para evitar concen-
tração de mercado,  já que pode haver maiores dificuldades de participação de construtoras de menor 
porte nas licitações de obras.

A utilização do seguro, entre outros benefícios, dará celeridade às obras públicas, já que elas não vão 
mais precisar ser relicitadas em caso de paralisação.

O novo marco legal para o seguro de garantia de obras integra as 22 medidas das “Propostas do Setor 
Segurador para 2019/2022” preparadas pela CNseg.
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Este artigo de Marcio Coriolano, presidente da CNseg, foi publicado no jornal Correio Braziliense, 
em 20 de abril.

Entre os avanços institucionais empreendidos pelo Brasil nas últimas décadas, um dos mais expressivos tem 
ocorrido na área da regulação do Governo Federal em setores econômicos, na qual se registra grande esforço 
para aprimorar sua atuação. A modernização de marcos regulatórios, a valorização da governança das 
companhias privadas e a transparência no relacionamento com os consumidores são três eixos de atuação 
essenciais para um ambiente de negócios saudável, com regras claras que devem dar segurança a empresas 
e clientes, e espaço para inovar em produtos e serviços. O setor de seguros está engajado nesse esforço, e 
trabalha em estreita colaboração com a Superintendência de Seguros Privados (Susep) e a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), além de contribuir em projetos de lei relativos à atividade securitária.

Já foram obtidos resultados importantes. O Brasil tem hoje uma agenda regulatória clara e estável e fóruns 
adequados para os debates que devem anteceder mudanças nas regras de funcionamento de um setor 
presente na vida de todos os brasileiros. Susep e ANS contam com equipes de excelência técnica e conver-
gem para a necessidade de flexibilização e desburocratização da regulação, o que se refletiu, por exemplo, 
na autorização para a criação do seguro popular de automóveis, em regras gerais para o seguro de vida 
universal e em nova disciplina dos títulos de capitalização.

Mas ainda há muito o que caminhar. Estão em andamento, pendentes de conclusão, grandes temas, como 
a nova Lei do Seguro, mas também questões específicas de enorme interesse dos cidadãos, como as regras 
para incorporação de novas tecnologias em saúde e a revisão da regra de reajustes de mensalidades dos 
planos individuais, e ainda a regulação do setor de órteses, próteses e materiais médicos, que necessita 
de parâmetros claros, transparência e controle social para coibir práticas irregulares. Também pende de 
conclusão o seguro de vida universal, produto que acopla acumulação e capitalização de poupança à 
cobertura de risco de morte por causas naturais ou acidentais. Outro produto objeto de projeto de lei em 
tramitação no Congresso Nacional é o seguro obrigatório para obras públicas acima de R$ 100 milhões, 
previsto na nova Lei de Licitações. Trata-se de um instrumento fundamental para melhorar a qualidade, a 
transparência e a garantia da execução de projetos de obras de todas as naturezas.

Com o intuito de sistematizar esse conjunto de demandas e propostas, a CNseg elaborou o documento 
“Propostas do setor segurador brasileiro”, em que reafirma que o setor está preparado para atuar como 
aliado-chave do Governo na retomada do crescimento sustentável. As propostas consistem em importante 
instrumento para que o Executivo e o Legislativo federais debatam e promovam as condições necessárias 
à disseminação dos produtos securitários em ambiente regulatório inclusivo mais eficiente e transparente.

Acreditamos que um mercado segurador forte é essencial ao desenvolvimento do País, principalmente 
no cenário de redução da presença do Estado em setores como saúde, previdência e infraestrutura que 
se apresenta inescapável, aqui e em todo o mundo. As seguradoras almejam ter reconhecimento à altura 
da importância de um setor que já representa 6,5% do PIB e dispõe de ativos para garantir os riscos que 
assumiram da ordem de R$ 1,3 trilhão, equivalentes a 25% da dívida pública brasileira, montante que o 
posiciona entre os maiores investidores institucionais do país.

A regulação do Governo em setores econômicos será um dos temas, assim como as propostas de cober-
tura para eventos catastróficos, que estarão em debate no 8º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro, a 
ser realizado pela CNseg e a Fenaber em 8 e 9 de abril, que contará com vários e renomados especialistas 
brasileiros e estrangeiros.

Modernização e transparência para um Brasil melhor


