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Conselho Diretor CNseg
A reunião do Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidida por Marcio Sêroa
de Araujo Coriolano, em 21 de maio, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente
Novo representante da Icatu Capitalização:
dadas boas-vindas ao novo representante indicado
pela Icatu Capitalização, Luciano Snel, que ingressou
para cumprir o mandato de Mario Petrelli, falecido
recentemente. O executivo registrou a importância de
Mario Petrelli para o setor segurador, colocando-se à
disposição para contribuir com os trabalhos da CNseg.
Conselho Nacional de Justiça: informado que a
CNseg foi convidada a participar, juntamente com
outras entidades representativas de segmentos econômicos, de reunião em 21/04/20 com o Conselho
Nacional de Justiça, cuja pauta foi o desenvolvimento de plataforma eletrônica para reduzir a judicialização e solucionar conflitos pré-processuais,
processuais e extrajudiciais em todos os Tribunais
do País (estaduais, superiores e trabalhistas).
Também foram referendadas as indicações da CNseg
para o Comitê Setorial do CNJ: Marcio Serôa de
Araujo Coriolano (titular) e Luiz Tavares Pereira Filho
(suplente) e para o Comitê Executivo, Glauce
Carvalhal e André Vasco, ambos representantes,
sem titularidade específica.

Susep: noticiadas as reuniões realizadas respectivamente, em 29/04 e 19/05/20, com a Susep, sobre os
pedidos de Flexibilização Regulatória e assuntos da
agenda regulatória.
Conselho Consultivo: relatada reunião do Conselho
Consultivo, em 29/04/2020, que tratou, a pedido dos
Conselheiros e pela sua atualidade, dos Procedimentos
Legislativos e Principais Projetos em tramitação no
Congresso Nacional.
Assuntos Regulatórios e Projetos da CNseg: o
Diretor Técnico e de Estudos da CNseg Alexandre Leal
apresentou quadro com resumo e resultados das
ações da CNseg, que abrangeram as demandas do
setor e os movimentos regulatórios da Susep em razão
da pandemia da Covid-19. Ele também comentou os
principais aspectos das normas colocadas em consulta
pública sobre: controles internos de Prevenção e
Combate à Lavagem de Dinheiro (Consulta Pública nº
05/20): prazo de guarda e armazenamento de documentos e atendimento às reclamações e às denúncias
no âmbito da Susep (Consulta Pública nº 07/20).

Assuntos das Federações: temas regulatórios, projetos e desempenho setorial
O Presidente Antonio Trindade tratou dos assuntos de interesse da Federação.

O Presidente João Alceu Amoroso Lima comentou os assuntos de interesse da Federação e
as estatísticas do Setor..

O Presidente Marcelo Gonçalves Farinha comentou os assuntos de interesse da Federação.
Obs.: Não houve relato da FenaPrevi em virtude de o relator ter se ausentado, justificadamente, antes do término da reunião.

Comissão de Corretagem da Apólice | Resolução CNSP nº 382/12:
Jurídico da CNseg Luiz Tavares Pereira Filho relatou que o assunto está sendo estudado sob dois aspectos: i) dever e responsabilidade da seguradora em informar a Comissão; e ii) providências básicas comuns para atendimento à Resolução.
VOLTAR
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Comissões Temáticas
Gestão de Riscos / Governança
e Compliance / GT de Prevenção
da Lavagem de Dinheiro e do
Financiamento ao Terrorismo
(reunião conjunta)

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Microsoft Teams
Data: 06/05
Assunto tratado:
> Alinhamento à Consulta Pública Susep nº 05/2020
– PLDFT.

Digitalização
Presidente: Elisangela Silva Nozaki (Liberty Seguros)
Microsoft Teams
Data: 07/05
Assunto tratado:
> Análise e aprovação das sugestões para a Consulta
Pública Susep nº 06/2020 (Guarda de Documentos).

Recursos Humanos
Presidente: Patricia Coimbra (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 08/05
Assunto tratado:
> Plano de retomada pós-pandemia da Covid-19.

Inteligência de Mercado
Presidente: Alex Korner (Santander Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 13/05
Assuntos tratados:
> Apresentação sobre Impactos Reputacionais da
Pandemia da Covid-19 no Setor de Seguros por Thiago
Retori e Danielle Midori | RepTrak;
> Apresentação War Room || Monitoramento
de Mercado e Crise Covid-19 por Eduardo Lapa |
Intelligence Hub;
> Apresentação dos GTs 2020;
> Outros assuntos da Comissão.

VOLTAR

Assuntos Jurídicos
Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas
Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Audioconferência
Data: 13/05
Assunto tratado:
> Projeto de acompanhamento de jurisprudência
- jurimetria.

Processos e Tecnologia
da Informação
Presidente: José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 14/05
Assuntos tratados:
> Apresentação do novo superintendente da SUPEN,
André Vasco, e atualização sobre iniciativas da área
para as associadas da CNseg;
> Benchmark sobre os normativos do SRO (Sistema
de Registro das Operações) com a participação do
Presidente da Comissão de Risco de Crédito e Garantia
da FenSeg, Roque Melo (Junto Seguros), para falar
sobre os desafios para a implementação do SRO no
ramo garantia.
> Relato da representante da SEJUR sobre o projeto
de acompanhamento de jurisprudência – jurimetria;
> Relato da Consulta Pública Susep nº 06/20 – Guarda
de Documentos – relato Luis Gustavo Tintel (SUPAT);
> Outros assuntos.

Ouvidoria
Presidente: Silas Rivelle Jr. (Seguros Unimed)
Microsoft Teams
Datas: 19, 21 e 22/05
Assunto tratado:
> Alinhamento do setor em relação à Consulta Pública
Susep nº 07/20, que disciplina o atendimento às reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados e às denúncias no âmbito da Superintendência de
Seguros Privados (Susep), coordenado pela Comissão,
com participação de membros de diversas Comissões
Temáticas da CNseg.

03

CNseg em ação

Governança e Compliance
Presidente: Simone Negrão (Mapfre Seguros Gerais)
Microsoft Teams
Data: 18/05
Assuntos tratados:
> Relato sobre os desafios da implementação dos
normativos do SRO (Sistema de Registro das
Operações) e relato sobre as reuniões ocorridas
com a Susep em abril e maio de 2020 que culminou
no envio do Ofício DITEC 002/2020, de 14/05/20.
• Benchmark sobre sponsor do projeto SRO nas
seguradoras – pesquisa remota realizada pela
SUPAT (Marcelo Prates – Cardif);
> Relato do GT Resolução nº 382/20 – apresentação
de Pedro Pinheiro e Henrique Nogueira – SUREC;
> GT PLDFT – relato sobre a Consulta Pública 05/20
- Prevenção e Combate aos Crimes de Lavagem
ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores | Ofício
PRESI 045/2020 – relato de Raquel Gonçalves
Prada e Karini Madeira;

Digitalização
Presidente: Elisangela Silva Nozaki (Liberty Seguros)
Microsoft Teams
Data: 26/05
Assuntos tratados:
> Apresentação BRy Tecnologia;
> Alimentos sobre o Decreto nº 10.278/20;
> Outros assuntos.

Resseguro
Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 26/05
Assuntos tratados:
> GT Borderô Padronizado: 2ª fase do projeto para
implementação dos borderôs (vida e não vida) – participação de Frederico Knapp (Swiss Re – Fenaber);

> Relato sobre a Consulta Pública 06/20 - Guarda
de Documentos | Ofício PRESI 046/20 – relato de
Karini Madeira e Luis Gustavo Tintel;

> Demanda da Comissão Estratégica de Seguros
Corporativos da FenSeg: criação de novo grupo
de trabalho, a ser formado por representantes da
Comissão da CNseg e da Fenaber, para:

> Apresentação sobre as iniciativas da Brasilseg
na implementação da LGPD – relato de Rodrigo
Souza Pereira (Brasilseg);

• Propor melhorias operacionais a fim de ser reduzido o tempo na recuperação de resseguro;

> Relato da representante da SEJUR sobre o projeto de acompanhamento de jurisprudência
– jurimetria;

• Benchmark entre as associadas da CNseg sobre
alocação de riscos através de cessões facultativas
e a consequente exclusão desses riscos dos contratos automáticos no momento da subscrição.

> Outros assuntos.

Assuntos Fiscais, Atuarial e GT IFRS
Presidida por: Patricia Rocha Silva (Porto Seguro);
Marcos Spiguel (Prudential); Karini Madeira e Luis
Lima (CNseg)
Microsoft Teams
Data: 19/05
Assunto tratado:

> Atualizações regulatórias - Circular Susep nº
603/20, que dispõe sobre procedimentos operacionais para contratação de seguro no exterior;
> Revogação do parágrafo único do art. 17 da
Resolução CNSP nº 168 (Resolução CNSP nº 380/20);
> Outros assuntos.

> Sessão virtual com a EY sobre as revisões do IFRS
17, que serão emitidas em junho de 2020.

VOLTAR
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Assuntos Fiscais
Presidente: Patricia Rocha Silva (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 27/05
Assuntos tratados:
> Aprovação de minuta de proposta sobre Lei do Bem
- Empresas com Prejuízo Fiscal;
> Atualização: Projetos de Leis - Covid-19 (SEJUR);
> Alinhamento de entendimentos:
• Exclusão de despesas de resseguros recuperadas
sobre prêmios cancelados e restituídos;
• Exclusão de comissões recuperadas sobre prêmios
cancelados e restituídos;
• Exclusão das quantias repassadas ao Fundo de
Estabilidade de Seguro Rural;
• Dedução das bases de cálculo do PIS e da Cofins
de “prêmios de cosseguros cedidos a congêneres”
e “prêmios de resseguros cedidos”;
• IOF sobre os adiantamentos de seguro de vida
e título de capitalização baseado no Decreto nº
9.017 de 30/03/17;

> Pesquisa de Juros Moratórios para o IMK - apresentação de resultados e próximos passos;
> Nota Explicativa de Salvados - retorno da Susep em
relação às alíneas a e b e pedidos de esclarecimentos sobre a alínea c;
> Ativos Redutores: utilização de parcelas não vencidas na base de cálculo do Direito Creditório - revalidar se é o caso de abrir esse tipo de discussão com a
Susep, tendo em vista ações de adiamento de prazo
e outros pedidos já encaminhados;
> Consulta Pública para Resolução IBA 02/15 Certificação do Atuário Técnico e do Atuário Auditor
e sobre Programa de Educação Continuada;
> Informações sobre a recente contestação da CNseg
à Resolução CNSP nº 380/20, no STF, que trata da
contratação direta de resseguro por EFPC e operadoras de saúde;
> Informações sobre as Consultas Públicas nº 05/20,
que trata de PLDFT e da nº 06/20, que trata de
guarda de documentos;
> Informações sobre a criação de um Fórum pela
Susep para esclarecer dúvidas sobre o Sandbox
Regulatório;
> Informações sobre o fim da validade da MP nº 905/19
e o processo de recadastramento de corretores.

> GT Missões Municipais – alinhamento para KickOff;
> Outros assuntos.

Investimentos

Atuarial

Presidente: Roberto Takatsu (HDI Seguros)
Microsoft Teams
Data: 28/05
Assuntos tratados:

Presidente: Marcos Spiguel (Prudential)
Microsoft Teams
Data: 27/05
Assuntos tratados:
> Relato da reunião com a Susep, em 12/05, que tratou de segmentação e proporcionalidade – próximas Consultas Públicas;
> Informações a respeito das Consultas Públicas nºs 8
e 9 de 2020 - Proporcionalidade;
> Relato da reunião com a Susep, em 15/05, que tratou
dos pedidos da CNseg no Ofício PRESI - 037/2020
(solicitação de providências em face do cenário de
combate ao novo Coronavírus - Medidas para adequação da suficiência de capital);

> Resolução CMN nº 4444 - Críticas da Susep;
> Dúvidas do Mercado (material consolidado da
CNseg/FenaPrevi);
> Projeto da Nova Norma de Investimentos - Qual é a
melhor proposta técnica? Inclusão de questões ASG
no projeto?;
> Taxa de juros baixa - quais as dores do Mercado?;
> Emissão de dívida por Supervisionadas Susep.

> Informações sobre os Ofícios Susep - demandas
Covid-19 (tema transversal), que foram publicados
após a reunião da Comissão em abril;

VOLTAR

05

CNseg em ação

Sustentabilidade e Inovação
Presidente: Fátima Lima (Mapfre Seguros Gerais)
Microsoft Teams
Data: 28/05
Assuntos tratados:
> Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros
– 2019;
> Ações do setor segurador para enfrentamento da
pandemia;
> GT de Risco Climático da GFIA;
> Planejamento de Sustentabilidade para o Setor
Segurador Brasileiro (“Roadmap”);

Gestão de Risco, Governança e
Compliance e GT PLDFT
Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Microsoft Teams
Data: 29/05
Assunto tratado:
> Participação dos servidores da Susep, Srs. Gustavo
Dias, Victor de Almeida França e Geraldo de Carvalho
Baeta Neves Filho, para falarem sobre as expectativas do regulador quanto à minuta de Circular que
trata da prevenção e combate aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores (CP nº
05/20).

> Comissão Intrassetorial de Sustentabilidade do
Setor Financeiro;
> Webinar sobre seguros inclusivos para pequenas e
médias empresas.

Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade,
em 07 de maio, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente
Temas Abordados em Reunião com a Susep :
• Projeto de Lei nº 890/20, do Senador Randolfe Rodrigues, que inclui, na cobertura de seguros de vida, os óbitos decorrentes de epidemias ou pandemias;
• Agradecimentos pelas flexibilizações de Prazos dos Normativos da Susep;
• SRO – Sistema de Registro de Operações. Ainda não há registradoras homologadas pela autarquia;
• Informações solicitadas sobre sinistros (negados/pagos) em decorrência da Covid-19.

VOLTAR

Pauta Deliberativa

interno, pois o seu propósito é o de informar as
Seguradoras e suas equipes.

"Reflexos da Covid -19 nos Seguros de Danos e
Responsabilidades": relatado que o trabalho em
questão foi compilado pela FenSeg tomando por base
condições e cláusulas constantes de produtos comercializados pelas seguradoras associadas e também o
levantamento técnico operacional realizado pelas
Comissões Técnicas da FenSeg, com a coordenação da
Comissão Estratégica de Seguros Corporativos. Ao
final da apresentação do material, a Diretoria deliberou que a sua utilização é, exclusivamente, para uso

"Boas Práticas de Gerenciamento de Riscos e
Sinistros/ Fatores Preponderantes para a Prevenção
e Redução de Danos": outro trabalho apresentado
pela FenSeg foi o roteiro de Gerenciamento de Riscos
e Boas Práticas elaborado por suas Comissões Técnicas
com informações sobre precauções a serem adotadas
no atual cenário de pandemia. A Diretoria aprovou o
encaminhamento desse material aos Corretores de
Seguros e, consequentemente, o compartilhado com
seus segurados.
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Representações FenSeg

• Comissão de Gestão de Risco;
• Comissão de Resseguro.

Comissões Temáticas da CNseg: apresentadas as
seguintes modificações nas Comissões Temáticas da
CNseg:
• Comissão de Assuntos Jurídicos - Sylvia Rocha
(SulAmérica) no lugar de Eidi Holanda (Too
Seguros).
• Comissão de Comunicação e Marketing - Existem
6 vagas disponíveis.
• Comissão de Inteligência de Mercado - George
Masatochi de Campos Maeda (Mapfre) no lugar de
Flavio Ujiie (Mapfre) / Carlos André Cordeiro Lima
(Tokio Marine) no lugar de Luciana de Oliveira
Pena Candido do Amaral (Tokio Marine) / Paola
Roldan Callegari (Sompo) no lugar de José Ricardo
Paulino (Sompo).
• Comissão de Administração e Finanças - Marcelo
Lopes Prates (Cardif) no lugar de Janete Oliveira
do Nascimento (Azul).
• Comissão de Digitalização - Lais de Paula Ferreira
Vieira (Tokio Marine) no lugar de Sergio Miotto
(Tokio Marine). Exclusões de André Rodrigues de
Castro (SulAmérica) e João Carlos do Amaral dos
Santos (Too Seguros). Há 1 vaga disponível.
• Comissão de Investimentos - Leonardo de Aguiar
Oldani (Brasilseg) no lugar de Fábio Rodrigues da
Silva Oliveira (Brasilseg).
• Comissão de Processos e Tecnologia da Informação
- Inclusão de Marco Antonio Andrade Bandeira
(Swiss Re).
• Comissão de Relações de Consumo - Carolina
Teixeira de Sant’Anna (Sul América) no lugar de
Danielle de Oliveira Soares (SulAmérica) / Andrea
Cristina Gucolo (Unimed) no lugar de Marcia
Regina Fernandes (Unimed). Há 1 vaga disponível.
• Comissão de Seguros Inclusivos - Existem 4 vagas
disponíveis.
Comissões sem alterações e sem vagas:
• Comissão de Assuntos Fiscais;
• Comissão Atuarial;
• Comissão de Governança e Compliance;

VOLTAR

Representação no Conselho de Recursos do
Sistema Nacional de Seguros Privados (CRSNSP) referendada a lista tríplice com as indicações para o
cargo de Conselheiro Suplente do Conselho de
Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados,
que será encaminhada ao Ministério da Economia para
deliberação. Os indicados são: Elisangela Nozaki
(Liberty Seguros, Eduardo D’Amato (HDI Seguros) e
Simone Pereira Negrão (Mapfre Seguros Gerais).

Representações FenSeg

Covid-19 - Ofício Circular Eletrônico nº 01/20/Dir
2/SUSEP e Ofício Circular Eletrônico nº 02/20/Dir 2/
SUSEP: disponibilizados os conteúdos dos Ofícios em
questão que tratam do envio de informações sobre o
pagamento de indenizações relacionadas à Covid-19.
Revisão da Circular Susep nº 256/2004 - Itens
para discussão na Susep: entendido como um movimento positivo pela Diretoria da FenSeg, a Susep
poderá colocar em audiência pública nova norma em
substituição à referida circular, que “dispõe sobre a
estruturação mínima das Condições Contratuais e das
Notas Técnicas Atuariais dos Contratos de Seguros de
Danos”. A autarquia mencionou alguns pontos que
estão no radar para serem alterados:
> Registro prévio do produto na Susep com indicação do número do processo para início da
comercialização;
> Revogar todos os produtos “Padronizados”, que passariam a ser elaborados pelas próprias seguradoras;
> Liberação de Cláusulas Particulares para Clientes
Corporativos (não hipossuficientes).
Além dos temas mencionados pela Susep, outras
regras podem ser debatidas com a Autarquia como:
> Tabela de Prazo Curto e de Proporcionalidade;
> Aplicação de Franquias (mesmo em se tratando de
seguros obrigatórios);
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> Liberdade Tarifária para Seguros Obrigatórios (o
que resolveria a questão do Seguro DPEM, por
exemplo);
> Flexibilização do prazo para Pagamento de Sinistros
nos Grandes Riscos.
MP 904 – Seguro DPVAT e DPEM / MP 905 –
Registro de Corretores: foram divulgadas as seguintes
informações:
> MP 904 – Extinção do DPVAT e DPEM:
• Não chegou a ser votada pela comissão mista
composta de Deputados e Senadores;
• Extinta sua validade em 20/04/20;
• Seguradora Líder continua em operação;
• Ficam valendo as regras originais;
• Susep deve apresentar plano até agosto/20.

Resolução CNSP nº 380/20 - Ação da CNseg no
Supremo Tribunal Federal (STF): divulgada a carta
CNseg/PRESI-154/20, endereçada ao Conselho Diretor
da Confederação, informando que, representada pelo
escritório de advocacia Ernesto Tzirulnik, a CNseg
ingressou, no dia 24 de abril, com a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 6396, no STF, que tem como
objeto a referida resolução, que permite a contratação
direta de resseguro pelas entidades de previdência
complementar e operadoras de planos de saúde.
Resolução CNSP nº 382/20 – Criação de Grupo de
Trabalho da CNseg: informada a criação de GT no âmbito
da CNseg para análise da Resolução, cujo término das
discussões ocorrerá em final de maio/2020. O trabalho
será submetido à apreciação do Conselho Diretor da
CNseg antes do seu encaminhamento à Susep.
Ofício
Eletrônico
nº445/20
GABIN/
Superintendente/Susep: disponibilizado o conteúdo
do referido ofício, para ciência da Diretoria, com respostas às questões endereçadas no Ofício CNseg/
PRESI n° 034/20, que trata de diversos assuntos inclusive das Resoluções CNSP nº382 e nº383/20.

> MP 905 – Registro de Corretores:
• Retorno da validade da Lei 4.594/1964;
• Posição da Susep;
• Nota do IBRACOR;
• Carta Aberta FENACOR;
• Carta /Comunicado para Seguradoras.

> Demonstrações Financeiras: distribuídos aos
Diretores, para ciência, os relatórios relativos ao primeiro trimestre/20.

Comissões
Riscos Patrimoniais Massificados

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos

Presidente: Jarbas de Medeiros Baciano (Porto
Seguro)
Microsoft Teams
Data: 05/05
Assuntos tratados:

Presidente: Paulo Alves (Axa XL)
Audioconferência
Data: 01/04
Assuntos tratados:

> Análise e discussão do RNS Patrimoniais;
> Avaliação sobre cruzamento de bases Energisa x
RNS;

> Diagnóstico e alinhamento de procedimentos no
atual momento de pandemia;
> Assuntos gerais.

> Comentário sobre levantamento de Exposição de
Lucros Cessantes;
> Discussão sobre os temas do plano de ação
(continuidade);
> Assuntos gerais.

VOLTAR
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Prevenção e Combate à Fraude
Presidente: Thisiani Matsumura (XL Seguros)
Microsoft Teams
Data: 06/05
Assuntos tratados:
> Cláusula Particular de Créditos Tributários;
> Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos (Tokio
Marine)
Microsoft Teams
Data: 07/05
Assuntos tratados:
> Cláusula de Pandemia;
> Cláusula de Embargos e Sanções;
> Cláusula de Honorário de Peritos;
> Avaliação das operações em razão da Covid-19;
> Assuntos gerais:
o Reunião com Presidentes das Comissões e
Diretores da Susep.

Prevenção e Combate à Fraude
Presidente: Anderson Mendonça (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 07/05
Assuntos tratados:
> Processo de RFP;
> Relatos das Subcomissões: Assistência 24h,
Patrimonial, Transporte e Automóvel;
> Assuntos Jurídicos;
> Assuntos da GPCF.

Transportes
Presidente: Paulo Alves (Axa XL)
Microsoft Teams
Data: 12/05
Assuntos tratados:
> Relato do GT RNS Transportes – Coordenador:
Danilo Lopes da Silva;
> Novas situações que se apresentaram em decorrência da Covid-19 (contribuições dos membros a
serem relatadas durante a reunião);
> Trabalho da FenSeg sobre os Reflexos da Covid19 nos diversos ramos de seguros (material a ser
disponibilizado posteriormente às Comissões
Técnicas);

VOLTAR

> Trabalho da FenSeg sobre Boas Práticas em
Momentos de Quarentena (embora não tenha
citação sobre os seguros transportes, contém
recomendações importantes para corretores e
segurados);
> Contato feito pelo Governo de Roraima no sentido
de acelerar o convênio entre seguradoras do Brasil
e da Guiana;
> Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos (Tokio
Marine)
Microsoft Teams
Data: 14/05
Assuntos tratados:
> Resolução CNSP nº 382/20, que dispõe sobre princípios a serem observados nas práticas de conduta
adotadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar e intermediários, no que se
refere ao relacionamento com o cliente e sobre o
uso do cliente oculto na atividade de supervisão da
Susep, na forma definida por essa Resolução, e dá
outras providências;
> Comentários do Presidente Felipe Smith sobre a
reunião com a Susep;
> Reavaliação sobre compartilhamento do LMI de
Lucros Cessantes.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Rocha (SulAmérica)
Skype
Data: 15/05
Assuntos tratados:
> Circular nº 602 – Registro de Corretores. O corretor que não fizer o recadastramento na Susep,
até 31/07/2020, teria a comissão retida pela
Seguradora;
> Seguro Garantia Fiscal: cobrança de prêmio por
atualização de importância segurada (PGFN nº 164
X Código de Processo Civil);
> Atualização sobre a Resolução CNSP nº 382;
> Comissão na apólice e proposta;
> Assuntos gerais.
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Automóvel
Presidente: Walter Pereira (Zurich)
Microsoft Teams
Data: 20/05
Assuntos tratados:
> Assuntos de Sinistros;
> Ações APVs;
> Impactos Covid-19;
> Plano de Regulação Auto;
> Central de Bônus;
> Resolução CNSP nº 382/20;
> Assuntos gerais.

Riscos de Engenharia (reunião
extraordinária)
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Microsoft Teams
Data: 20/05
Assunto tratado:
> Análise e discussão da Resolução nº 382 e sobre o
manual desenvolvido pela CNseg.

Risco de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Microsoft Teams
Data: 20/05
Assuntos tratados:
> Discussões sobre a Resolução nº 382;
> Crédito à Exportação (relato Cristina Salazar);
> Ofício 01 (Plataforma do Consumidor);
> SRO – Atualização;
> Assuntos gerais.

Seguro Habitacional (reunião
extraordinária)
Presidente: Lincoln Peixoto da Silva (Caixa
Seguradora)
Microsoft Teams
Data: 20/05
Assunto tratado:
> Análise e discussão da Resolução nº 382 e sobre o
manual desenvolvido pela CNseg.
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Riscos Patrimoniais Massificados
(reunião extraordinária)
Presidente: Jarbas de Medeiros Baciano (Porto
Seguro)
Microsoft Teams
Data: 21/05
Assunto tratado:
> Análise e discussão da Resolução nº 382 e sobre o
manual desenvolvido pela CNseg.

Responsabilidade Civil Geral
Presidente: Marcio Guerrero (HDI Global)
Microsoft Teams
Data: 21/05
Assuntos tratados:
> Percepção dos Impactos da Covid-19 – continuidade das discussões;
> Comentários da “live” no Sincor/SP sobre os
Seguros de RC;
> Comentários sobre a reunião com a Susep sobre os
Ofícios Eletrônicos nºs 01 e 02/20 – DIR 2 – SUSEP
e Revisão da Circular 256/2004 – Estruturação de
Produtos;
> Publicação Interna da FenSeg sobre a Covid-19;
> Assuntos gerais.

Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 22/05
Assuntos tratados:
> Apresentação sobre Blockchain – Participação da
empresa Interchains;
> Resolução CNSP nº 382/20;
> Subvenção Federal;
> Subvenção Estadual: Paraná e São Paulo;
> Isenção Tributária no Seguro Rural;
> Relatos dos Grupos de Trabalho;
> GT Assuntos Susep:
• GT Equipamentos e Penhor Rural;
• GT Peritos;
• GT Proagro;
• Consultoria para a Comissão;
• Assuntos gerais.
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Seguros Gerais Afinidades (reunião
extraordinária)
Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis (Zurich
Minas Brasil)
Microsoft Teams
Data: 25/05
Assunto tratado:
> Análise e discussão da Resolução nº 382 e sobre o
manual desenvolvido pela CNseg.

Riscos de Engenharia
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Microsoft Teams
Data: 26/05
Assuntos tratados:
> Leg02/03 x Equipamentos/máquinas
- continuidade;
> Clausulado diferenciado para Obras Grupo I;
> Engenharia de Riscos (boas práticas);
> Equipamentos móveis e/ou estacionários;
> Comentários do Presidente sobre a reunião com a
Susep em 12/05/20;
> Glossário de Riscos de Engenharia;
> Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos (Tokio
Marine)
Microsoft Teams
Data: 26/05
Assunto tratado:
> Cláusulas de exclusão de doenças - CORONAVIRUS
EXCLUSION LMA5391 and LMA5394.

Seguros Gerais Afinidades (reunião
extraordinária)
Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis (Zurich
Minas Brasil)
Microsoft Teams
Data: 27/05
Assuntos tratados:
> Comentários do Presidente Luis Reis sobre a reunião com a Susep, realizada em 12/05/20;
> Discussão de tópicos sobre sinistros;
> Assuntos gerais.

Diretoria FenaPrevi
A Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge Pohlmann
Nasser, reuniu-se em 20 de maio, de forma remota, para tratar, entre outros assuntos.
Reunião ocorrida na véspera com a Superintendente da Susep;
Assinatura de convênio com a ABRAPP, o ICSS e a UNIABRAPP;
Ingresso da FenaPrevi como amicus curiae em Recursos Especiais referentes a sinistros de Seguro de Vida
decorrentes de embriaguez;
Sobre a atuação da FenaPrevi como amicus curiae em Recursos Especiais que discutem a responsabilidade do
dever de informação ao segurado nos contratos de seguro de vida em grupo;
Planejamento Estratégico da Federação;
Aprovação da substituição, a pedido, de Luciano Snel, que passará a fazer parte do Conselho Diretor da CNseg,
por Guilherme Hinrichsen, como representante do Icatu na Diretoria Estatutária da FenaPrevi.

VOLTAR

11

CNseg em ação

Comissões
Produtos de Risco

Gestora do SIDE

Presidente: Ana Flávia Ribeiro Ferraz (Bradesco)
Audioconferência
Data: 06/04
Assuntos tratados:
> Reporte do status da pesquisa referente ao prazo
de tolerância e regras de cancelamento;
> Pesquisa sobre os sinistros decorrentes da Covid-19;
> Projetos de Lei relacionados à Covid-19.

Presidente: Reginaldo H. Ferraz (Bradesco Vida e
Previdência)
Microsoft Teams
Data: 19/05
Assuntos tratados:
> Novo fluxo do SIDE;
> Módulo PJ;
> Melhorias, backlog e performance.

Produtos de Risco
Presidente: Ana Flávia Ribeiro Ferraz (Bradesco)
Meios Remotos
Data: 11/05
Assuntos tratados:
> Estatísticas dos sinistros decorrentes da Covid-19;
> Medida Provisória 936/20 (institui o Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6/20, além da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979);
> Acompanhamento dos Projetos de Lei relacionados
à Covid-19;
> Medida Provisória 927/20 (medidas trabalhistas
para enfrentamento do estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº
6/20 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus).

Investimentos (reunião conjunta
com a Comissão de Investimentos
da CNseg)
Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 28/05
Assuntos tratados:
> Resolução CMN nº 4.444/2015;
> Análise da queda da taxa de juros;
> Reporte da reunião com o Tesouro Nacional, relacionada aos vencimentos de NTN-C.

Assuntos Contábeis e Fiscais
Presidente: Ivandro de Almeida Oliveira (SulAmérica)
Meio Remoto
Data: 29/05
Assunto tratado: Reunião conjunta com a Comissão
de Administração e Finanças da CNseg.

Comunicação, Marketing e Eventos
Presidente: Luzia Carvalho (Porto Seguro)
Meio Remoto
Data: 12/05
Assuntos tratados:
> Plano de comunicação da Federação em relação à
Covid-19;
> Evento - Fórum Nacional de Previdência Privada e
Vida.

VOLTAR
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Diretoria FenaSaúde
A Diretoria da Federação Nacional de Saúde
Suplementar, presidida por João Alceu
Amoroso Lima, em 20 de maio, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos,
entre outros:

Posicionamentos diante da pandemia da
Covid19, atualização dos temas regulatórios e
andamento das Comissões Técnicas da FenaSaúde;
Projetos de Lei de interesse do setor.

Comissões
Odontológica
Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev)
Audioconferência
Data: 01/04
Assuntos tratados:
> Ofício 507/2020 CFO;
> Telessaúde.

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Vision Med)
Microsoft Teams
Data: 07/05
Assuntos tratados:
> Ações Judiciais Coletivas - Covid-19;
> (Ir)Retroatividade do Estatuto do Idoso e STJ;
> Coparticipação em psiquiatria;
> Fertilização in vitro;
> Comissão de Ética;
> Reembolso conforme contrato fora de situação de
urgência/emergência;
> Dano moral (cirurgia bariátrica e cobertura de
procedimento);
> Abusividade ou não de cláusula contratual que exclua
da cobertura procedimento ou medicamento;
> Autismo;
> Petições e parecer em avaliação pela SEJUR.

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Boas Veloso (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 11/05
Assuntos tratados:
> Alternativas de uso e gestão de leitos nos hospitais;
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> Pedidos de pagamento diferenciado por parte da rede
em virtude da Covid-19;
> Solicitações de acréscimos nas diárias, taxas, pacotes
por procedimentos relacionados à Covid-19;
> Sustentabilidade dos prestadores de serviços de
saúde;
> Taxas cobradas por EPIs.

Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 18/05
Assuntos tratados:
> Projetos de Lei;
> Prazos de atendimento;
> Fila única para leitos Covid-19;
> Rol de procedimentos - Inclusão de exames Covid-19;
> Consulta de pré-natal com enfermagem.

Técnica
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes (Notredame/
Intermédica)
Microsoft Teams
Data: 19/05
Assuntos tratados:
> Caso Bupa – Reembolso de procedimentos;
> Ressarcimento ao SUS: comprovação de vínculo na
contratação eletrônica;
> Assinatura/retificação de Declaração de Saúde por
vias remotas em tempos de pandemia;
> Diálogos da Agenda Regulatória da ANS.
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Contábil

Comunicação

Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Microsoft Teams
Data: 22/05
Assuntos tratados:
> Ofício encaminhado pela ANS para algumas associadas, solicitando informações contábeis e fluxo de caixa;
> Preenchimento de Quadro DIOPS;
> Contabilização de prêmios para planos pós-pagamento;
> Contabilização de efeitos Covid-19.

Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Microsoft Teams
Data: 26/05
Assuntos tratados:
> Apresentação Vera Valente – Diretora-Executiva da
FenaSaúde;
> Apresentação de Cases de Ações Solidárias;
> Escolha do Vice-Presidente da Comissão;
> Visibilidade da FenaSaúde na imprensa.

Odontologia

Ética

Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev S/A)
Microsoft Teams
Data: 25/05
Assuntos tratados:
> Painel de indicadores ANS;
> Notificação de Investigação Preliminar;
> CFO - revisão de remuneração;
> PL nº 2041/20.

Presidente: Érika Fuga (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 28/05
Assunto tratado:
> Temas apresentados pelas associadas em relação aos
principais procedimentos auditados pelas operadoras.

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, em 20
de maio, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Deliberações:
Estratégia emergencial do Mercado de
Capitalização: aprovado o nome de Patricia Fernandes
Nepomuceno Pinto (Capemisa Capitalização) e o de
Regiane Trigo de Oliveira (Porto Seguro Capitalização),
como representantes da FenaCap na Comissão Atuarial
da CNseg.
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Indicação de novos membros para as Comissões
Temáticas da CNseg: aprovada a indicação de
Ricardo da Silva Santana (Santander Capitalização)
para representar a FenaCap nas Comissões Atuarial
e de Investimento da CNseg.
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Conhecimento
Indicação de novos membros para as Comissões
Temáticas da CNseg: discutidas as ações que estão
sendo implementadas nas empresas em razão da
pandemia;

Temas relevantes: dado conhecimento sobre temas
relevantes que estão sendo discutidos junto à CNseg e
nas Comissões Técnicas;

Execução orçamentária: apresentadas receita e
Atuação das empresas em regime de contingência: discutidas as ações que estão sendo implementa-

despesas da Federação de janeiro a abril de 2020;

das nas empresas em razão da pandemia;

Dados estatísticos do Mercado de Capitalização
(base Susep): apresentados os dados estatísticos do

Decisões e flexibilizações da Susep e de Projetos
de Lei em tramitação no Congresso que afetam
o Mercado de Capitalização: dado conhecimento

mercado de fevereiro de 2020;

sobre os assuntos em andamento;

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

Comissões
Produtos, Atuarial e de Tecnologia

Administração e Finanças

Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 13/05
Assuntos tratados:
> Ações FenaCap Covid-19;
> Impacto da Selic;
> LGPD - Status e próximos passos;
> Ajuste na condição geral do produto de Garantia;
> Relato da Comissão Atuarial da CNseg;
> Relato da Comissão de Processos e Tecnologia da
Informação da CNseg.

Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 29/05
Assuntos tratados:
> Entregas encaminhadas à Susep (IFRS 9 e Manual de
Contabilidade);
> Últimas notícias da Susep (principais pleitos e
pendências);
> Relato da Comissão de Assuntos Fiscais da CNseg.

Comunicação
Presidente: Roberta Andrioli (Brasilcap)
Microsoft Teams
Data: 14/05
Assuntos tratados:
> Ação FenaCap Covid-19;
> Relato da Comissão de Comunicação e Marketing
da CNseg.
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Jurídica e de Controles Internos
Presidente:
Simone
Moregola
Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 18/05
Assuntos tratados:
> Ações FenaCap Covid-19;
> Relato do GT de PLs;
> Relato CP nº 05 e 06.

(Liderança
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Notícias
A Confederacão Nacional das Seguradoras CNseg realizou no mês de maio duas edições
do CNseg Webinars, com CEOs de grandes
seguradoras multinacionais e a outra com
os Presidentes das Federações, ambas co a
participação do Presidente Marcio Coriolano.

Mercado de Seguros será severamente
impactado pela Covid-19, mas sairá mais
coeso e com mais condições de transformação
tecnológica e de oferecer produtos inovadores

O segundo encontro da série CNseg Webinars: “Pandemia
e o Mercado de Seguros no Mundo”, em 6 de maio, contou com a participação do Presidente da CNseg, Marcio
Coriolano, coordenador do encontro, e dos CEOs de três
grandes seguradoras multinacionais: Edson Franco, da
Zurich Minas Brasil Seguros; José Ferrara, da Tokio Marine
Seguradora; e Luis Gutiérrez, da Mapfre Seguros.
A conclusão de todos é de que o setor de seguros, no
plano global, será severamente atingido pela pandemia
da Covid-19, com impactos não só neste ano, mas também em 2021, mas permanecerá resiliente e capaz de,
na retomada, ser ainda mais efetivo na vida das pessoas
e das empresas. "O nosso setor segurador será duramente afetado por esta crise epidemiológica e econômica. Assim como os mercados de seguros do mundo
todo. O ponto de partida aqui do nosso webinar é exatamente mostrar que os seguros não são uma ‘jabuticaba’
brasileira. Ao contrário, os fundamentos são universais. E
todos os países estão sendo afetados da mesma maneira,
defendendo os mesmos conceitos e buscando soluções
semelhantes. O que varia é a estrutura e funcionamento e
o grau de maturidade dos seguros em cada país”, declarou Marcio Coriolano, na abertura do encontro que contou com a participação remota de mais de 1.100 pessoas.
No debate, avaliou-se positivamente a guinada digital
das seguradoras brasileiras, havendo consenso de que,
em meio a muitas incógnitas, todos sairão mais digitais, criativos e com produtos desenvolvidos para atender a antigas e novas demandas dos consumidores na
era pós-Covid-19. Outra certeza é de que a manutenção dos fundamentos do setor é fundamental para

VOLTAR

que seja a principal força estabilizadora que o mundo
tem e terá no seu processo de retomada, lembrou
Marcio Coriolano, referindo-se a um posicionamento
da Global Federation of Insurance Associations (GFIA),
de admitir flexibilização de coberturas, mas sem abrir
mão do fundamento universal das exclusões de pandemias, que é um consenso global entre as entidades
de representação de seguros.
Em sua fala, Edson Franco, da Zurich e membro do
Conselho Diretor da CNseg, afirmou que não é hora
de negacionismo ou minimização do problema. "O
momento é de uma crise sem precedentes. As consequências econômicas, com recessão e desemprego recorde,
afetam a todos. E todos sabemos que é uma crise que não
estará contida dentro de 2020. Vai se arrastar para 2021.
Na comparação com outros países, percebemos que não
somos tão diferentes assim. A resposta demanda ações
de governos, empresas e individuais. Nossa responsabilidade social é importante e vemos isso em todo o setor
nas centenas de ações divulgadas. As empresas devem
dar sim a sua contribuição e nós, como indivíduos, podemos contribuir de forma material, financeira e de respeito ao próximo. A história é uma ótima professora. Já o
pânico, um péssimo conselheiro.”
Para Luis Gutiérrez, da Mapfre e também membro do
Conselho Diretor da CNseg, nos vários mercados onde
o grupo atua, seguradoras, corretores e prestadores de
serviços têm dado uma resposta muito positiva desde o
início da crise. "Ninguém estava pronto para uma situação que afeta todos os países e todos os setores econômicos. Os governos divulgam medidas financeiras para
apoiar a sociedade. Na Espanha, sofremos muito com
tantas mortes e por isso sentimos a obrigação de flexibilizar o pagamento do seguro de vida, mesmo com a
exclusão nas apólices. Todos adotam flexibilizações. O
Brasil está sofrendo os mesmos efeitos e adota as mesmas ações de outros países."
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Outro membro do Conselho Diretor da CNseg, José
Ferrara, resumiu a atuação do grupo Tokio, que atua
em 46 países. "Todos os países asiáticos estão fechados, com exceção da China que retoma as atividades
desde meados de abril, mas, mesmo assim, preserva os
grupos de riscos. Todos atuam com horário flexível para
garantir o distanciamento social de dois metros entre as
pessoas”. Ele contou também que a matriz da empresa
anunciou no dia 4 de maio um fundo mundial para ajudar todos os países onde a Tokio Marine tem presença.
O volume de ajuda que o grupo local tiver possibilidade
de oferecer à sociedade, a matriz colocará 50% mais.
"Tenho certeza de que é um bom funding para todos os
países em que opera."
No encontro, os experientes seguradores fizeram projeções positivas para a era pós-Covid-19, destacando
nichos de mercado com maior potencial de crescimento,
o perfil do novo consumidor, os novos produtos e o
papel do corretor de seguros.
Para assistir à integra do segundo CNseg Webinars,
clique abaixo.

Presidentes da CNseg e das Federações
associadas debatem desafios e oportunidades
para o seguro durante e após a crise
“Produtos de Seguro pós-Covid-19: adaptação ou revolução?” foi o tema do terceiro webinar da série “CNseg
Webinars”, realizado em 13 de maio, reunindo os presidentes da CNseg, Marcio Coriolano; da FenSeg, Antonio
Trindade; da FenaSaúde, João Alceu; da FenaPrevi, Jorge
Nasser, e da FenaCap, Marcelo Farinha.
Abrindo os debates, o Presidente da CNseg lembrou
que a indústria de seguros é considerada uma força
essencial de estabilização da economia, principalmente em momentos de crise e, sem ela, os governantes não estarão suficientemente preparados para
enfrentar crises como a de agora.
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O Presidente da FenSeg afirmou que essa pandemia
deve gerar um aumento da conscientização das pessoas em relação à necessidade de proteção por meio
do seguro, podendo levar a um novo ciclo de crescimento no pós-crise. E, para atender a essa demanda,
o setor, que já vinha se modernizando e incorporando
os avanços tecnológicos, deve acelerar esse processo.
“O atendimento virtual, que parecia distante até outro
dia, já é uma realidade”, exemplificou.
O Presidente da FenaPrevi informou que as plataformas digitais para venda de seguros já estão ganhando
espaço nesse momento e seu papel deve se intensificar
ainda mais. Entretanto, ressaltou que isso não elimina
o papel do corretor, mas este não poderá mais se limitar ao papel de apresentar os produtos, necessitando
tornar-se “um consultor com profundo conhecimento
das necessidades dos clientes”.
O Presidente da FenaSaúde iniciou sua fala criticando o
projeto do governo quanto à gestão unificada de leitos
por parte do SUS, alegando que isso iria desorganizar o
setor privado. Como ponto positivo desse momento de
pandemia, citou o fortalecimento da telemedicina, que
finalmente foi regulamentada pelo Conselho Nacional
de Medicina em todas as suas dimensões, como a de
teleconsultas, telemonitoramentos, teletriagens e telediagnósticos, tendo apresentado resultados bastante
satisfatórios. “Muitas operadoras evoluíram anos em
poucos meses em relação a isso”, afirmou, concluindo
que “a telemedicina veio para se consolidar”.
O presidente da FenaCap disse que o principal problema
enfrentado pela Capitalização neste momento está relacionado à distribuição, visto que a forma de entregar
esse produto ainda está muito assentada na distribuição
física. Entretanto, afirmou, “já nos demos conta de que
há outras formas de distribuição e essa crise vai acelerar
o ambiente de transformação em que já vivíamos”.
Perguntados sobre quais os problemas que mais os afligem neste momento, os presidentes das Federações
associadas à CNseg foram unânimes em citar a judicialização e o excesso de projetos de lei com impactos no
seguro nem sempre dimensionados pelos legisladores.
“O seguro tem entre seus pilares o princípio da previsibilidade, e os projetos de lei não podem desconsiderar essa
questão para não criarem um ambiente de insegurança e
imprevisibilidade sistêmica”, afirmou Jorge Nasser.
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Concordando com o Presidente da FenaPrevi, Marcio
Coriolano comentou sobre projetos que queiram inserir
a proteção contra eventos catastróficos nas coberturas.
“O seguro tem fundamentos universais, comandado por
convicções técnicas e, em nenhum lugar do mundo, há
cobertura para eventos catastróficos”, concluiu.
Assista à íntegra do terceiro webinar, clicando ao lado.

Correio Braziliense destaca o forte
ritmo de crescimento do mercado
de seguros no início do ano

A coluna de Amauri
Segalla,
no
jornal
Correio Braziliense de
04 de maio, traz uma
nota informando sobre
o forte ritmo de crescimento do mercado de
seguros no início do ano. De acordo com o Presidente
da CNseg, Marcio Coriolano, citado na nota, "os números vão continuar positivos no primeiro semestre porque o mercado será beneficiado pelos contratos firmados antes da pandemia".
A coluna informa, ainda, que no pós-coronavírus, os
seguros de vida e de saúde tendem a ser os mais afetados em razão dos óbitos e afastamentos por internações, além de comentar sobre o segundo webinar
da CNseg, realizado em 06 de maio, com a participação Presidente da CNseg, Edson Franco, da Zurich; José
Ferrara, da Tokio Marine, e Luis Gutiérrez, da Mapfre,
por videoconferência.

Revista de Seguros : Os desafios do seguro
na economia global afetada pela pandemia

A Revista de Seguros, que completa 100 anos de circulação neste ano, é publicada pela primeira vez apenas na versão digital. A edição segue o exemplo de
outras grandes publicações brasileiras, à espera da
volta à normalidade e, naturalmente, trata, como uma

VOLTAR

das matérias de capa, dos impactos da Covid- 9 no
mercado de seguros, detalhando como uma crise de
saúde pública teve o condão de criar uma crise econômica, atingindo produção, emprego e renda.
A outra matéria de capa - uma entrevista exclusiva concedida pelo Vice-Presidente da República,
Hamilton Mourão, antes da explosão da pandemia trata de um País de cenários relevantes, de mais longo
prazo, como o ingresso do Brasil na Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
reforma política e questão ambiental. Enfim, trata
de temas que devem voltar à pauta após o fim do
estado de emergência nacional decretado em razão
da pandemia.
Nesta edição, os leitores
poderão conferir também
uma diversidade de abordagens, como um estudo
da CNseg que mostra o
setor segurador brasileiro muito bem posicionado nos índices
globais de competitividade. Um setor que
apresenta menor nível
de concentração do
que em países como
Chile, Canadá, Holanda e Espanha. E as perspectivas promissoras para Seguro Rural, beneficiado
pela expansão contínua do agronegócio, o setor produtivo de maior dinamismo no Brasil. A telemedicina,
autorizada em caráter extraordinário nestes tempos
de pandemia, é outro tema de reportagem, ao lado do
promissor mercado de “games” e das novas oportunidades para os seguros.
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Em entrevista à Agência Brasil, Marcio
Coriolano destaca que o setor obteve
receitas de R$20,9 bilhões

A Agência Brasil destacou o desempenho do Setor de
Seguros em fevereiro, em entrevista com Presidente
da CNseg, Marcio Coriolano. Na ocasião, ele reportou
alta de 8,33% na receita do setor, para R$ 20,9 bilhões,
sobre o mesmo mês do ano passado. Em fevereiro,
houve redução do faturamento em relação a janeiro de
2020, que registrou alta de 17,6%. No primeiro bimestre, o setor segurador cresceu 13% na comparação aos
dois primeiros meses de 2019. A arrecadação nos dois
primeiros meses do ano alcançou R$ 44,522 bilhões.
Nos 12 meses encerrados em fevereiro, a receita do
setor totalizou R$ 275,3 bilhões. A taxa de crescimento da arrecadação do setor caiu em 12 meses de
12,6% em janeiro para 12,2% em fevereiro, assinalou a
reportagem.
Sobre a Covid-19, o desempenho de fevereiro ainda
não refletiu os efeitos da pandemia. “O reflexo é muito
pequeno. Em fevereiro, já havia notícias de casos [da
Covid-19], mas não havia movimento maior”, declarou Marcio Coriolano, lembrando que as seguradoras
só entraram em regime de home office (trabalho em
casa) a partir de 17 de março passado. Na entrevista,
Marcio Coriolano assinalou que os efeitos da Covid
deverão ser mais profundos nos próximos meses, principalmente a partir do segundo semestre do ano. Os
números divulgados tiveram como base a Conjuntura
CNseg nº 20.

Dia Continental do Seguro

Em 14 de maio, comemorou-se o Dia Continental do
Seguro, cuja celebração foi instituída oficialmente
em 1948, durante a 2ª Conferência Hemisférica de
Seguros, no México, marcando também a fundação da
Federação Interamericana de Seguros (Fides).
Para mostrar a importância do setor e celebrar a data, o
Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, comentou sobre
a importância e o papel do seguro para a sociedade,
especialmente neste complexo momento de pandemia
que atravessamos. Clique aqui e confira a entrevista.
Além disso, a CNseg produziu um vídeo sobre o setor
segurador, divulgado em suas redes sociais em celebração à data.

Confederação lança o
“Informativo Semanal CNseg”

Veja abaixo a íntegra da entrevista no site da
Agência Brasil.

A nova publicação da CNseg, produzida pela
Superintendência Executiva de Comunicação e
Imprensa, como o próprio nome diz, é enviada semanalmente, via e-mail, com notícias de interesse para a
indústria de seguros.
O “Informativo Semanal CNseg” é direcionado a
representantes do mercado segurador, autoridades
governamentais, entidades da sociedade civil e universidades, entre outros públicos de interesse. Para
fazer parte do mailing, basta enviar a solicitação para
o e-mail comunica@cnseg.org.br.
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CNseg cria página reunindo informações
sobre ações da Confederação e do Setor
Segurador relacionadas à pandemia

‘Live’ ANSP: “As consequências da pandemia
no mercado de seguros em debate”

O Diretor Técnico e de Estudos da CNseg, Alexandre
Leal, foi um dos quatro debatedores da ‘live’ do Café
com Seguros da ANSP (Academia Nacional de Seguros
e Previdência), realizado em 27 de maio. Participaram
também o economista Francisco Galiza, o corretor de
seguros Arnaldo Odlevati Júnior, do Sincor-SP, Paulo
Marraccini, Vice-Presidente da ANSP, e João Marcelo
dos Santos, Presidente da ANSP.

O Setor Segurador, em geral, e a CNseg, em particular, têm feito um grande esforço de comunicação para
informar aos seus públicos sobre o coronavírus e refletir sobre seus impactos e desdobramentos. Tal esforço
ocorre porque esse setor, pela sua própria natureza, tem
a prevenção e a proteção como dois de seus principais
pilares. Pilares que se tornam ainda mais importantes em
tempos de pandemia.
Além disso, para demonstrar que, somente pela união
de esforços, os desafios impostos pela pandemia serão
superados, foi criada a hastag #juntopodemos, que a
Confederação tem utilizado em sua comunicação nas
redes sociais relacionadas ao tema, convidando todo o
Setor Segurador a também utilizá-la.
Por essa razão, a Confederação Nacional das Seguradoras
criou uma página em seu Portal para divulgar suas ações
e as iniciativas das seguradoras relacionadas ao tema.
Nessa página, além de ser possível acessar todas as notícias publicadas pela CNseg sobre a Covid-19 em seus
diferentes canais de comunicação, o leitor poderá conhecer algumas das medidas de responsabilidade social das
seguradoras no enfrentamento da pandemia que, para
tal, já mobilizaram mais de R$ 25 milhões.

Alexandre Leal destacou a importância da guinada
digital do setor, que colocou praticamente 100%
de seu quadro funcional em regime de home office
para protegê-lo da pandemia a partir de março,
sem perda de padrão dos serviços remotamente
prestados a segurados e corretores de seguros. Ele
reconheceu que o ambiente de negócios se tornou muito mais desafiador em razão da pandemia,
já que, além de forte desaceleração de prêmios
durante os próximos meses, haverá, pelo lado dos
sinistros, aumento nas carteiras de saúde suplementar e no seguro de vida, no segmento de benefícios,
e alguma contaminação nos resultados de algumas
carteiras de Danos e Responsabilidades. Haverá no
entanto, alívio temporário no seguro de Automóvel,
efeito direto da quarentena e restrição ao funcionamento das atividades não essenciais, acompanhada
de retração de receitas de prêmios, uma decorrência
direta da recessão. Ele relatou também a preocupação com os impactos da agenda legislativa sobre o
setor, caso algumas de suas propostas prosperem, já
que podem agravar a taxa de sinistralidade e afetar
as receitas das empresas, simultaneamente.
Para assistir na íntegra ao debate, clique abaixo.

Confira, informe-se e proteja-se!
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Projeto de crochê apoiado pelo IAP
acontece no Centro de Ressocialização
Feminino de Piracicaba, São Paulo
Para minimizar os impactos da pandemia da
Covid-19, o Centro de Ressocialização Feminino de
Piracicaba (SP), em parceria com o Instituto Ação
Pela Paz, - organização apoiada pela CNseg -, está
promovendo oficinas de crochê para as reeducandas, pois muitas estão com suas atividades de trabalho interrompidas por conta da quarentena. O
local abriga pessoas privadas de liberdade que são
réus primários e com penas menores que 10 anos
de condenação, tanto no regime semiaberto como
no fechado.
As aulas são conduzidas por cinco reeducandas
que já fazem parte de outro projeto de geração de
renda por meio do crochê e, agora, repassam seus
conhecimentos às colegas.
“Aparentemente, é uma coisa tão simples, mas
vale muito. É muito engrandecedor e isso ainda
gera renda”, comenta Celeste Abamonte, diretora
Técnica do Centro de Ressocialização. Além da possibilidade de geração de renda, as aulas também
são terapêuticas.
“O projeto auxilia na convivência, no trabalho em
equipe e no fortalecimento dos vínculos e do sentimento de bem-estar das reeducandas”, comenta
Neuda Martins, supervisora Regional do Ação
Pela Paz.

2º Congresso dos Profissionais de Prevenção
à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao
Terrorismo tem apoio da CNseg

A CNseg é uma das apoiadoras do 2º Congresso dos
Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao
Financiamento ao Terrorismo (PLD-FT), realizado pelo
IPLD, que será transmitido ao vivo pela internet entre
os dias 13 e 24 de julho, sempre das 9h às 10h30.
No Congresso, também direcionado a profissionais de
Compliance e Risco Operacional, debaterá, entre outras
questões, os novos marcos regulatórios e importantes
aprimoramentos que ocorrerão nesse setor em 2020.
Os participantes terão direito aos vídeos gravados das
palestras por um período de três meses, além de contarem com uma área exclusiva no Congresso virtual.
Os interessados em se inscrever ou obter mais informações podem acessar o site congresso2.ipld.com.br.

As peças produzidas no decorrer do projeto serão
vendidas na feira de artesanato de Piracicaba, assim
que esta retomar as atividades. Uma parte do valor
das vendas será destinada às participantes e, a
outra, para a manutenção do projeto, contribuindo
para a sustentabilidade e perenidade das aulas.
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