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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Marcio Sêroa de Araujo
Coriolano, em 17 de fevereiro, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente
Eleições do Conselho Diretor da CNseg: informado que a eleição ocorrerá, de forma remota, em
09/03 e que o início do novo mandato será em 30/04.
Boas-vindas aos novos Membros do Conselho
Diretor: dadas boas-vindas a Edson Franco, novo
Presidente da FenaPrevi, que ingressa no lugar de
Jorge Nasser, como Vice-Presidente Nato da CNseg; a
Manoel Peres, novo Presidente da FenaSaúde, que
ingressa no lugar de João Alceu, também como VicePresidente Nato da CNseg; a Eduardo Dal Ri, no lugar
de Murilo Riedel, como Diretor da CNseg e a Patricia
Chacon Jimenez, como Diretora da CNseg.
Apresentação Dyogo de Oliveira: realizada apresentação do economista que assumirá o cargo de
Diretor Presidente Executivo a partir de 30/04, bem
como informado que o executivo foi contratado, a partir de 1º de fevereiro, como Assessor Especial de Marcio
Coriolano para assegurar uma transição planejada.

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7074
– Seguros de Grandes Riscos – Relato Diretor
Luiz Tavares: Comentados os fundamentos jurídicos

Temas regulatórios, projetos,
desempenho setorial

O presidente Marcelo Farinha apresentou as estatísticas da Capitalização (janeiro a dezembro/2021) e a
revisão do marco regulatório da capitalização.

O presidente Edson Franco comentou as estatísticas
dos Planos de Acumulação e Planos de Riscos (janeiro
a dezembro/2021).

O presidente Antonio Trindade relatou, entre outros, as
estatísticas dos Seguros de Danos e Responsabilidades
(novembro/2021).

da ADI em questão, proposta pelo Partido dos
Trabalhadores contra a Resolução nº 407/2021, do
Conselho Nacional de Seguros Privados, que dispõe
sobre os princípios e as características gerais para
a elaboração e a comercialização de contratos de
seguros de danos para cobertura de grandes riscos.

O presidente Manoel Peres comentou, entre outros
assuntos, as estatísticas da Saúde Suplementar
(dezembro/2021).

Assuntos Jurídicos

Temas Recorrentes

Propositura de ADIs

(Relatos Diretor Executivo Alexandre Leal)

Lei (MG) nº 23.993/2021 e da Lei (AL) nº 8.581/2022
– Associações de Socorro Mútuo: aprovado o ajuizamento pela CNseg de ADIs contra as leis em questão.

Open Insurance: informado resumo dos trabalhos
realizados pela CNseg e Federações associadas.

Lei (RJ) nº 9.438/2021- Seguro Saúde: referendado o ajuizamento pela CNseg de ADI contra a Lei em
referência, que veda os planos de saúde de limitar
consultas e sessões de fisioterapia, fonoaudiologia,
terapia ocupacional e psicoterapia no tratamento das
pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA),
deficiência física, intelectual, mental, auditiva, visual e
altas habilidades/superdotação no Estado.

VOLTAR

Assuntos das Federações

Sistema de Registro das Operações (SRO): atualizações sobre o assunto.
Assuntos Regulatórios: atualizados os seguintes
assuntos: i) Plano de Regulação Susep 2022 (Resolução
Susep nº 11/2022); ii) Consulta Pública Susep nº 43/2021
- SRO - Previdência Complementar Aberta e iii) Consulta
Pública Susep nº 44/2021- ASG – Sustentabilidade.
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Extra-Pauta
Representação Institucional – Relato Marcio Coriolano: aprovada a indicação de Dyogo Henrique de Oliveira
para integrar a Diretoria Executiva da CONSIF.
Campanha de Comunicação – Relator Diretora Solange Beatriz: atualizadas as informações.

Comissões Temáticas

Assuntos Jurídicos
Presidente: Washington L. B. da Silva
(Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Windows Teams
Data: 02/02
Assuntos tratados:
> Decreto nº 10.854/2021 (Decreto do PAT). Avaliar
Judicialização. Demanda CAFIS.
> ACP nº 0011393-89.2013.5.01.0008, 3ª Turma do
TST. Devolução da Comissão de Corretagem.
Atualização.
> Exercício irregular da atividade seguradora:
• Lei nº 23.993/2021, do Estado de Minas Gerais –
Estabelece normas de proteção aos consumidores
filiados às associações de socorro mútuo no Estado.
• Lei nº 8.581/2022, do Estado de Alagoas –
Institui normas protetivas e direito à informação
dos consumidores filiados às associações de
socorro mútuo no Estado de Alagoas e dá outras
providências.
> Resolução Susep nº 11/2022 - Aprova o plano de
regulação para o exercício de 2022.
> PL nº 4554/2021 – Altera o artigo 763 da Lei nº
10.406/2002 - Código Civil Brasileiro.
> Lei nº 9.507/2021, do Estado do Rio de Janeiro Dispõe sobre as custas judiciais e a taxa judiciária
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, altera a Lei
Estadual nº 3.350/1999 e o Decreto-Lei nº 05/1975 e
dá outras providências.
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> Lei nº 7.023/2021, do Município do Rio de Janeiro
– Institui o Código Municipal do Consumidor e dá
outras providências.

Comunicação e Marketing
(extraordinária)
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco)
Microsoft Teams
Data: 03/02
Assuntos tratados:
> O Consumidor na Voz de Comando: Guru de
Seguros pela Alexa - por Tarcísio Godoy, Diretor
Geral da Escola de Negócios e Seguros (ENS);
> Apresentação dos dois cenários sugeridos para
o Plano de Mídia da Campanha de Comunicação
(Repense);

Seguros Inclusivos | Relações de
Consumo (conjunta)
Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco)
Zoom
Data: 03/02
Assunto tratado:
> Avaliação da Resolução CNSP nº 434/21,
que dispõe sobre estipulação de seguros e
responsabilidades e obrigações de estipulantes
e sociedades seguradoras em contratações de
seguros por meio de apólices coletivas.
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Recursos Humanos
Presidente: Patrícia Coimbra (SulAmérica)
Zoom
Data: 03/02
Assuntos tratados:
> Atualização das negociações sindicais data-base
2022;
> Circular Susep nº612 de 18 de agosto de 2020 –
que dispõe sobre a política à prevenção e combate
aos crimes de "lavagem" de bens, bem como
à prevenção e coibição do financiamento do
terrorismo;
> Revisão dos temas da agenda estratégica 2022;

Presidente: José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Zoom
Data: 10/02
Assuntos tratados:
> Apresentação Sensedia – Soluções para o Open
Insurance;
> Atualizações sobre Open Insurance;
> Outros.

Administração e Finanças
(extraordinária)

> Proposta de atualização dos indicadores de RH
- SCD-RH.

Presidente: Laenio Pereira dos Santos (SulAmérica)
Windows Teams
Data: 16/02

Integração ASG | Gestão de Risco
| Governança e Compliance |
Investimentos

Assuntos tratados:
> Discussões sobre entendimentos acerca das
publicações das demonstrações financeiras, nos
moldes do Art. 289 da Lei 6.404.

Presidente: Fatima Lima (Mapfre)
Zoom
Datas: 04, 09, 10, 11, 12 e 17/02

Resseguro

Assunto tratado:
> Discussão das considerações do setor sobre a
minuta de Circular Susep em Consulta Pública (CP
nº 44/2021) desde dezembro de 2021 até março de
2022, que trata de requisitos de sustentabilidade
para o setor de seguros.

Comunicação e Marketing
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco)
Microsoft Teams
Data: 08/02
Assuntos tratados:

VOLTAR

Processos e Tecnologia da
Informação

Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Zoom
Data: 17/02
Assuntos tratados:
> Sugestão de temas e eventos para 2022;
> Revisão Normas de Resseguro – Susep;
> Embargos e Sanções;
> Melhorias operacionais: recuperação de despesa de
sinistros;
> Outros assuntos.

Gestão de Risco | Governança e
Compliance

> Apresentação dos 3 cenários do plano de mídia da
campanha e o comparativo de prós e contras de
cada opção;

Presidente: Laurindo Lourenço dos Anjos
(XS3 Seguros)
Zoom
Data: 18/02

> Apresentação das ações de comunicação da CNseg
nos meses de dezembro e janeiro.

Assunto tratado:
> Guia de orientação da Resolução CNSP 416/2021.

04

CNseg em ação

GT Diversidade, Equidade e Inclusão
Líder: Daniella Satake (Allianz)
Microsoft Teams
Data: 21/02
Assuntos tratados:
> Definição dos temas da agenda estratégica 2022
> Definição da realização do “Mapeamento da
Diversidade no Setor de Seguros”, cujo objetivo é
retratar o tema no setor, nos aspectos quantitativos
(indicadores e dados estatísticos) e qualitativos
(iniciativas) para 2022;
> Eleição da segunda líder do GT, Jean Espinosa
(Prudential Seguros);
> Definição do novo nome do GT- Diversidade,
Equidade e Inclusão.

Comunicação e Marketing
(extraordinária)
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco)
Microsoft Teams
Data: 22/02
Assunto tratado:
> Campanha institucional.

Inteligência de Mercado
Presidente: Gilberto Garcia (Liberty Seguros)
Zoom
Data: 23/02
Assuntos tratados:
> Apresentação: GT Analytics – Fase 2;
> Definição dos temas para os GTs 2022;

> Atualizações sobre Reforma Tributária;
> Mapa de Risco – Estoque de PLs:
• PL 01208/2021 - Cria o Programa Prioritário PróPesquisa Covid-19 enquanto perdurar a emergência
de saúde pública decorrente da pandemia da
Covid-19;
• PLP 00125/2021 - Regulamenta o disposto no
art. 153, inciso VII, da Constituição Federal, para
instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas;
• PEC 07/2020 - Altera o Sistema Tributário Nacional
e dá outras providências;
• PL 4257/2019 - Modifica a Lei nº 6.830, de 22
de setembro de 1980, para instituir a execução
fiscal administrativa e a arbitragem tributária, nas
hipóteses que especifica;
• PLP 408/2017 - Institui a contribuição social sobre
aplicações financeiras;
• PEC 22/2021 - Institui a Emenda das
Oportunidades.
> Open Insurance: debate sobre a forma de
operacionalização das possíveis retenções de
impostos sobre os valores que estaríamos pagando
para Peers e o documentos fiscais emitidos
diretamente para as participantes;
> Decreto SP Nº 66.127/2021 – Considerações
recebidas;
> PEC 110/2019 – considerações sobre as emendas
(169 até 177);
> Outros.

Assuntos Fiscais (extraordinária)
Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Zoom
Data: 24/02
Assunto tratado:
> PEC 110/2019 - Novo relatório apresentado na CCJ.

> Outros assuntos.

Assuntos Fiscais

Investimentos
(conjunta com a FenaPrevi)

Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Zoom
Data: 23/02

Presidente: Roberto Takatsu (HDI Seguros)
Windows Teams
Data: 25/02

Assuntos tratados:

Assunto tratado:
> Deliberar sobre proposta que se pretende
apresentar ao IMK em 03/03.

> IRRF sobre Renda/Resgate em Planos PGBL e VGBL
por clientes portadores de Doenças Graves;

VOLTAR
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Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, conduzida pelo Presidente Antonio
Trindade, em 03 de fevereiro, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente
Antes de seu relato inicial, Antonio Trindade passou a
palavra ao atual Presidente da CNseg, Marcio Coriolano,
para a apresentação de Dyogo de Oliveira que o substituirá na Presidência Executiva da Confederação. Em
seguida, falou sobre os seguintes temas:
Convenção Coletiva de Trabalho: contratação do
escritório Ferreira Rodrigues, que são advogados
especializados nestas questões.

Open Insurance: discussão sobre o ingresso dos
grandes riscos no projeto (custo X benefício).
Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga.

Apresentações
Campanha de Marketing da CNseg – Relator
Danilo Silveira: apresentadas informações como
valores, início, duração, entre outros.

Estrutura das Comissões, Subcomissões e GTs
da FenSeg: após análise, aprovada a indicação de
Abelardo Guimarães (Bradesco) para presidir à
Comissão de Prevenção e Combate à Fraude, com
mandato de 2022 a 2025.
Conselho de Recursos do Sistema Nacional de
Seguros Privados (CRSNSP): em atendimento solicitação do Ministério da Economia no sentido do envio
de lista tríplice para que seja escolhido o Conselheiro
Titular da FenSeg no Conselho para o próximo mandato, a Diretoria indicou a manutenção do atual consultor, Neival Rodrigues, como titular.

Pauta Informativa

Assessoria de Imprensa – Relator Gabriel Oliven:
entre os temas abordados estão o planejamento para
2022, kit imprensa, ações dos Sindicatos sobre as associações veiculares e o Índice da Qualidade da Exposição
na Mídia de dezembro. Ao final, os Diretores fizeram
algumas recomendações.

Consulta Pública Susep nº 44/2022 –
Sustentabilidade: disponibilizadas a íntegra da referida CP e da exposição de motivos. O exame da referida CP está sendo coordenado pela CNseg.

Pauta Deliberativa

Plano de Regulação da Susep 2022: apresentado
o plano, indicando, entre outros, quatro temas afetos à
FenSeg. São eles: Resseguro e Retrocessão / Seguros
do Grupo de Transportes / Seguro Rural e Seguro
Habitacional.

Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas/IRDR - Danos Elétricos –Relatora Sylvia
Varoto: apresentados pela presidente da Comissao
Jurídica os motivos pelos quais é importante a contratação de escritório de advocacia para participação nos
04 IRDRs. Será analisada ainda, em parceria com a
SEJUR/CNseg, a possibilidade de ingresso da FenSeg
como “Amicus Curiae” nos processos. A Diretoria aprovou a contratação do escritório Dinamarco Advogados.

VOLTAR

Seguro Rural – Relatora: Erika Ueda: apresentado pela coordenadora do GT de Assuntos
Regulatórios, da Comissão de Seguro Rural, um informativo sobre o tema, apresentado as alterações nas
normas e as ações de maior destaque realizadas no
ano passado. O objetivo é divulgar o material na mídia
especializada no segmento do agronegócio. Após
ajustes, o informativo foi aprovado pela Diretoria.

Open Insurance – Relator Danilo Silveira: atualização sobre os avanços e informação sobre os temas
debatidos nas últimas reuniões do Opin.
Reunião com a Fenacor – Serviços de Assistência:
divulgada a criação de Grupo de Trabalho Misto
FenSeg X Fenacor para analisar o tema e a possibilidade de melhorias no atendimento aos segurados.
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Pátio Legal: dado conhecimento sobre as últimas
ações.
Pautas das Comissões Técnicas: informados os
temas que foram discutidos nas Comissões em dezembro e janeiro.

Demonstrações Financeiras: apresentadas as
demonstrações financeiras projetadas até dezem
bro/2021.
Estatísticas da Susep: apresentadas as estatísticas
relativas ao mês de novembro/2021.

Comissões
Riscos Patrimoniais - Massificados
Presidente: Jarbas de Medeiros (Porto Seguro)
Windows Teams
Data: 1º/02
Assuntos tratados:
> Participação da Superintendência de Negócios da
CNseg;
> IRDR – Goiás;
> Central de Bônus – Massificados;
> Seguro de Condomínios – Associação de
Moradores;
> IP Residencial;
> Open Insurance – API Residencial;
> SRO – Manual;
> Assuntos gerais.

Seguro Habitacional
Presidente: Lincoln Peixoto (Caixa Seguradora)
Windows Teams
Data: 1º/02
Assuntos tratados:
> Processos STJ – REsp nº 1.799.288/PR e REsp nº
1.803.225/PR;
> Processo STJ – Recurso Especial nº 1.804.965/SP;
> Processos STJ - REsps nº 1.883.758/SP, nº 1.887.138/
SP, nº 1.875.994/SP, nº 1.876.515/SP, nº 1.886.503/SP
e nº 1.887.044/SP;
> Justiça Federal/PR – Cobertura Suicídio pela SH-AM;
> Decisão TRF 3ª Região – Reconhecimento de
Cobertura – Exame Médico Prévio;
> Sal-gema Maceió – Informações publicadas no site
de noticiais UOL;

VOLTAR

> Definição de assuntos relativos à 1ª Webinar do
SH-AM;
> Assuntos gerais:
• Status dos entendimentos com a SUSEP / Res.
CNSP nº 205 ou Criação SI-AI;
• FenSeg – Criação da Subcomissão de Danos
Estruturais;
• Evolução do SH/AM em 2021 / Posição
Outubro/2021;
• Sugestões de Itens para Pauta da Reunião CSH
em 05/04/2022;
• Encerramento.

Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos
Presidente: Thisiani Martins (AXA XL)
Windows Teams
Data: 02/02
Assuntos tratados:
> Evento sobre Cláusula de Rateio;
> SRO – RNO;
> Open Insurance – RNO/Lucros Cessantes;
> Assuntos gerais.

Prevenção e Combate à Fraude
Presidente: Abelardo Guimarães (Bradesco)
Windows Teams
Data: 03/02
Assuntos tratados:
> Eleição para presidente da Comissão;
> Relato sobre a Reunião do Conselho de Ética;
> Revisão do Regimento da Comissão;
> Base de Índices (Dados Defasados);
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> Relato das Subcomissões:
• Assistência 24h;
• Automóvel;
• Patrimonial;
> Assuntos Jurídicos;
> Assuntos da GPCF:
• Alterações no cálculo de rateio;
• Ampliação do escopo da GPCF;
> Assuntos gerais:
• Reestruturação das Atividades;
• GT Danos Corporais.

Seguros Gerais – Afinidades
Presidente: Luis Henrique Meirelles
(Zurich Minas Brasil)
Windows Teams
Data: 04/02
Assuntos tratados:
> Apresentação Assessoria de Comunicação da
FenSeg - Empresa Lupa;
> Apresentação SUPEN/CNseg;
> Garantia estendida: indenização em dinheiro
limitada ao valor do limite máximo de indenização
– Tema debatido pela Comissão de Ouvidoria/CNseg;
> Consulta Pública Susep nº 44/2021 – Dispõe sobre
requisitos de sustentabilidade, a serem observados
pelas sociedades seguradoras, entidades abertas
de previdência complementar (EAPCs), sociedades
de capitalização e resseguradores locais;
> Código de Defesa do Consumidor do Município do
Rio de Janeiro (Lei nº 7.023/2021) – Comentários;
> Assuntos gerais.

Transportes
Presidente: Paulo Alves (AXA XL)
Windows Teams
Data: 08/02
Assuntos tratados:
> Projeto de Lei nº 6093, de autoria do deputado
Jerônimo Goergen, que trata da instituição do
documento único de transporte - DT-e/ Reunião
Realizada sobre o tema com Robert Bittar;
> SRO – Transportes - Ofício FenSeg nº 04/2022
encaminhado à Susep;
> Aquisições de Prestadores do Mercado Segurador
por parte da NSTech (AT&M, Simetrias) - Reunião
realizada em 18.11.2021;
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> Open Insurance – Transportes - Escopo de Dados –
Relato: Alexandre Leal;
> Assuntos diversos.

Automóvel
Presidente: Marcelo Sebastião (Porto Seguro)
Windows Teams
Data: 16/02
Assuntos tratados:
> Assuntos de Sinistros;
> Serviços de Assistência: GT Misto FenSeg e Fenacor;
> Pátio Legal RJ/CEVERA;
> Ranking do segmento Auto;
> Assuntos gerais:
> Central de Bônus;
> Circular Susep nº 639/2021.

Responsabilidade Civil Geral
Presidente: Ângelo G. Bozeda (Allianz)
Windows Teams
Data: 17/02
Assuntos tratados:
1ª Etapa:
> Open Insurance – Escopo de Dados – Grupo Responsabilidade Civil - GT’s/Reuniões com a Susep.
2ª Etapa:
> Circular Susep nº 637/2021 – Grupo
Responsabilidades – Discussões Técnicas;
> SRO –Manual do Ramo RC;
> Planejamento para 2022 (resgate de sugestões
feitas ao longo de 2020/2021);
> Assuntos gerais.

Riscos de Crédito & Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Windows Teams
Data:17/02
Assuntos tratados:
Crédito:
> Quadro Mensal Estatísticas Susep – Solicitação da
Atradius – Separação Garantia X Crédito;
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> Não envio de informações ao RNS – Ramo: Crédito
– Para análise;
> Seguro de crédito para GDFV – Atualização;
> Assuntos gerais.
Garantia:
> Ofício Eletrônico nº 659/2021/GABIN/
SUPERINTENDENTE/SUSEP – Resposta aos Ofícios
FenSeg nº 33 e 34/2021 – Análise da Comissão;
> Resolução CNSP nº 434/2021 – Estipulante –
Ramo Fiança Locatícia – Impacto na operação
– Comentários;
> ADI – Resolução CNSP nº 407/2021 – Impugnação
da norma;
> Afiançadoras e Ações Trabalhistas – Evento para o
setor público – Explicação sobre o seguro garantia;
> OPIN – Atualização sobre as reuniões com a Susep;
> Termo de Cosseguro – Revisão – Conclusão do GT;
> Assuntos gerais.

Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Windows Teams
Data: 17/02
Assuntos tratados:
> Evolução do Seguro Rural – Participação SUESP/
CNseg;
> Eleição para presidente;
> Apresentação Seguradora Sombrero;
> Subvenção Federal;
> Subvenção Estadual:
• Paraná;
• São Paulo;
> Instituto Pensar Agro;
> Relatos dos Grupos de Trabalho:
• Assuntos Regulatórios;
• Banco de Dados;
• Equipamentos e Penhor Rural.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Varoto (Allianz)
Windows Teams
Data: 18/02
Assuntos tratados:
> IRDR Goiás – Pauta de julgamento: 09 de fevereiro
– Escolha de escritório – Atualização do tema;

VOLTAR

> Seguro Residencial – Demandas Judiciais – Valor
indenização – Mapeamento das ações – Atualização
do tema;
> Circular Susep nº 639/31 – 15414.648644/2021-21 –
Resposta ao Ofício FenSeg nº 37/2021;
> Registro da remuneração de representante na
apólice;
> Projeto de Lei nº 1512/2021 – Projeto para
seguradoras esclarecerem apólice na contratação do
seguro;
> Res. CNSP nº 422/2021 – 35% de não residentes em
órgãos estatutários;
> Aplicação da Convenção de Montreal no
ressarcimento de transporte aéreo;
> Resolução CNSP nº 434/21 – Estipulação de seguros –
Dúvidas e Questionamentos – Fiança Locatícia;
> Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith (Tokio Marine)
Windows Teams
Data: 22/02
Assuntos tratados:
> Relato da Subcomissão de Gerenciamento de Riscos
Patrimoniais;
> Nichos Diferenciados de Mercado – Reunião com
Boris Ber;
> Seguro Agrícola no Brasil;
> Relato do SubGrupo Técnico – Circular Susep nº 642;
> Resseguro – Estabelecimento do Percentual de 50%
- Discussão no GT;
> Open Insurance – 2ª Fase – Inclusão de Grandes Riscos;
> Assuntos diversos.

Riscos de Engenharia
Presidente: Fabio Silva (Zurich)
Windows Teams
Data: 24/12
Assuntos tratados:
> Atualização SDE – Ofício FenSeg nº 05/22 –
Encaminhado para Secretaria Nacional de Habitação;
> DNIT – Atualização;
> ADI – Resolução CNSP nº 407/2021 – Impugnação
Integral da norma;
> Cláusula Combate ao fogo – Debate;
> Plano de Ação 2022 – Atualização do quadro;
> Assuntos gerais.
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Diretoria FenaPrevi
A Diretoria da FenaPrevi, eleita para exercer o mandato de 07/02/2022 a 06/02/2025, se reuniu em 16 de
fevereiro, de forma remota, sob a presidência de Edson Luis Franco (Zurich).
O Presidente cumprimentou a Diretoria e, após tecer breves palavras, anunciou o pedido de saída, em
função de agendas pessoais, do Diretor-Executivo Carlos de Paula, que será substituído pela até então
superintendente, Beatriz Piñeiro Herranz. Na sequência, passou à condução dos itens da pauta, dentre os
quais estão:
Open Insurance;

Carta Circular Eletrônica nº 3/2021/DIR3/SUSEP;

ITCMD;

Covid-19.

Dever de informar no seguro de vida em grupo;

Na ocasião também foi apresentado o próximo Diretor Presidente Executivo da CNseg, Dyogo Henrique
de Oliveira.

Comissões
Produtos de Risco | Atuarial |
Assuntos Jurídicos
(conjuntas com a CNseg)
Presidentes: Ana Flavia Ferraz (Bradesco)
Celina Costa (Brasilprev)
Greicilane Ruas (Icatu)
Meio Remoto
Data: 03 e 08/02
Assunto tratado:
> Resolução CNSP nº 434/21 (Estipulação de seguros
e responsabilidades e obrigações de estipulantes e
sociedades seguradoras).

Investimentos
(conjuntas com a CNseg)
Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto
Datas: 04, 10, 11 e 17/02

Assuntos Contábeis e Fiscais
(extraordinária, conjunta com a CNseg)
Presidente: Flávia Vieira (Sul América)
Meio Remoto
Data: 16/02
Assunto tratado:
> Demonstrações Financeiras.

Atuarial (conjuntas com a CNseg)
Presidente: Celina Costa (Brasilprev)
Meio Remoto
Data: 18/02
Assunto tratado:
> Guia de orientação da Resolução CNSP nº416/2021
(Sistema de Controles Internos, a Estrutura de
Gestão de Riscos e a atividade de Auditoria Interna).

Assunto tratado:
> Consulta Pública nº 44/2021 (Requisitos de
Sustentabilidade).

VOLTAR
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Atuarial | de Produtos de Risco
(extraordinária)

Investimentos
(extraordinária conjunta com a CNseg)

Presidente: Celina Costa (Brasilprev)
Ana Flavia Ferraz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 22/02

Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 25/02
Assunto tratado:

Assunto tratado:
> Manual de orientações SRO – Seguros de pessoas
estruturados em regime de repartição simples.

> Revisão da norma de investimentos (Res. CMN
nº4444/15).

Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por Manoel Peres, em 23
de fevereiro, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:
Relatório Anual de Atividades 2021;
Assuntos Jurídicos:
• Reforma Tributária (PEC 110);
• Telemedicina;
Assuntos técnicos-regulatórios.

Comissões

VOLTAR

Assuntos Assistenciais

Relações com Clientes

Presidente: Roberto Viana (Porto Seguro)
Windows Teams
Data: 1º/02

Vice-presidente: Carlos Frinhani (Vision Med)
Windows Teams
Data: 03/02

Assuntos tratados:
> Teste rápido para detecção de antígeno
-Sars-Cov2;
> Correlação TUSS-ROL;
> Medicamentos novos registrados na ANVISA sem
análise da CMED;
> Planejamentos das ações junto à ANS para os
temas assistenciais;
> Lei nº 14.289/2022.

Assunto tratado:
> Ata da 10ª Reunião Ordinária de 2021;
> Vacância da Presidência da Comissão;
> Retrospectiva 2021;
> Agenda 2022;
> Teste rápido para detecção de antígeno
SARS-CoV-2.
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Assuntos Assistenciais
Presidente: Roberto Viana (Porto Seguro)
Windows Teams
Data: 04/02
Assunto tratado:
> Inconsistências na correlação TUSS-ROL.

GT COPISS
Coordenador: Jansen Pereira (FenaSaúde)
Data: 04/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:
> Aprimoramento TISS;
> Pauta COPISS 2022;
> Sugestões de pauta.

Avaliação de Tecnologias em Saúde

> Retrospectiva 2021;
> Agenda 2022;
> Teste rápido para detecção de antígeno
SARS-CoV-2;
> Inconsistências no Guia de Planos (portabilidade);
> Tema 1034 STJ (inativos);
> RN 279;
> Informes - GT 195/09, GT IDSS e Pesquisa
informativos FenaSaúde.

Ética
Presidente: Natália Schaffer (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 09/02
Assuntos tratados:
> Retrospectiva 2021;
> Agenda 2022;

Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 08/02

> Temas apresentados pelas associadas em relação
aos principais procedimentos auditados pelas
operadoras.

Assuntos tratados:

Jurídica

> Monitoramento das incorporações e solicitações da
CONITEC/SUS;
> Análise crítica da incorporação do abemaciclibe,
como agente único, para o tratamento de
pacientes adultos com câncer de mama avançado
ou metastático- RN 477/21;
> Análise crítica do processo estabelecido na
COSAÚDE;
> Aprovação dos textos de contribuição à Consulta
Pública nº 91;
> Pareceres preliminares das tecnologias pautadas
na 2ª reunião da COSAÚDE;
> Apreciação e novas indicações para membros do
Conselho Científico de ATS;
> Ações estratégicas aprovadas pela diretoria para 2022.

Técnica de Saúde
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes
(Notredame/Intermédica)
Windows Teams
Data: 08/02
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Assuntos tratados:

Presidente: Fabiano Catran (Seguros Unimed)
Windows Teams
Data: 10/02
Assuntos tratados:
> Projetos 2022 e Calendário;
> Processos Relevantes;
> Leis relevantes;
> Regulatório – RN 279/2011 e Resolução CFO nº
234/2021;
> Novas ações em processos;
> Consultas de outras Comissões à CJUR;
> Diversos - CEJUSC e Selo Empresa Amiga da
Justiça.

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Veloso (SulAmérica)
Windows Teams
Data: 14/02
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Assuntos tratados:
> Governança;
> Comissão de Honorários Médicos no Estado de
Pernambuco (CEHMPE);
> Sistema de Qualificação de Prestadores
(FenaSaúde);
> GT COPISS;
> Informes - Programa de Monitoramento da
Qualidade Hospitalar.

Odontológica
Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev S/A)
Microsoft Teams
Data: 15/02
Assuntos tratados:
> Resoluções do CFO nº 234 e 235/2021;
> Lei 14.289/2022;
> Diretrizes para procedimentos radiológicos;
> Debates FenaSaúde;
> Campanha Mitos e Verdades;
> Matérias sobre o segmento odontológico;
> CID 11.

Avaliação de Tecnologias em Saúde
Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 15/02
Assuntos tratados:
> Discussão das tecnologias na pauta 2ª reunião do
COSAÚDE:
• Erdafitinibe para carcinoma urotelial localmente
avançado ou metastático, cujos tumores
apresentam determinadas alterações genéticas
de receptores de fator de crescimento de
fibroblastos (FGFR), que apresentam progressão
da doença durante ou após pelo menos uma linha
de quimioterapia anterior, ou até 12 meses após
quimioterapia neoadjuvante ou adjuvante;
• Levomalato de cabozatinibe - Monoterapia
para carcinoma hepatocelular (CHC) em adultos
que foram previamente tratados com tosilato de
sorafenibe;
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• Venetoclax - Em combinação com
obinutuzumabe em primeira linha para pacientes
que apresentam leucemia linfocítica crônica;
• Risanquizumabe para psoríase em placa
moderada a grave;
• Ofatunumabe para esclerose múltipla recorrente
em pacientes adultos;
• Brigatinibe - câncer de pulmão não pequenas
células localmente avançado ou metastático ALK+;
• Trifluridina + cloridrato de tipiracila para Câncer
colorretal metastático em terceira linha;
• Trifluridina + cloridrato de tipiracila para Câncer
gástrico metastático incluindo adenocarcinoma da
junção gastroesofágica em terceira linha.

Avaliação de Tecnologias em Saúde
Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 17/02
Assuntos tratados:
> Discussão das tecnologias na pauta 1ª reunião do
COSAÚDE:
• Regorafenibe;
• Dupilumabe;
• Darolutamida;
• Ustequinumabe;
• Teste rápido de detecção de antígeno para
SARS-Cov-2;
> Análise da 1ª versão do documento produzido pela
MapeSolutions:
• Risanquizumabe para psoríase em placa
moderada a grave;
• Ofatunumabe para esclerose múltipla recorrente
em pacientes adultos;
• Brigatinibe- câncer de pulmão não pequenas
células localmente avançado ou metastático ALK+.

GT Atenção Primária à Saúde
Coordenadora: Vera Sampaio (FenaSaúde)
Data: 18/02
Microsoft Teams
Assunto tratado:
> Apresentação de experiências da Omint.
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Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, ocorreu
extraordinariamente em 1º de fevereiro e, em 16 de fevereiro, quando foram tratados os seguintes assuntos:

Deliberações
Filantropia Premiável - O Presidente reforçou a definição da estratégia de ação, para tratar o assunto, ocorrida
na reunião extraordinária;

A Diretoria aprovou a substituição da Sra.
Marcia Aragão Moratti Chagas por Leandro
Carvalho Souza (Capemisa Capitalização),
como representante da FenaCap, na Comissão
de Relações de Consumo da CNseg;

Comportamento Associativo.

Conhecimento
Relato CAF: Kátia Varges apresentou as atualizações do GT IFRS – Normas Internacionais;

Relato dos Conselheiros OPIN: Marcio Coutinho apresentou as atualizações sobre Open Insurance;

Relato CAJ: Simone Moregola relatou o
andamento das discussões do PLS/329 junto
ao GT Filantropia Premiável;

Demonstração do Resultado: Foram apresentadas
receita e despesas da Federação de janeiro de 2022;
Dados estatísticos: Foram apresentados os dados estatísticos do mercado de capitalização em dezembro/2021;

Relato CCOM: Carlos Corrêa informou a postergação do impulsionamento das redes
sociais da FenaCap por mais 90 dias;

Atas das Comissões Técnicas: Foi dado conhecimento
dos assuntos discutidos nas reuniões.

Comissões
Produtos, Atuarial e de Tecnologia
Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 09/02
Assuntos tratados:
> Microsseguro Premiável;
> Premiação instantânea na Modalidade Incentivo;
> Filantropia Premiável (Resolução CNSP n° 384/2020);
> Planejamento estratégico 2022.

Jurídica e de Controles Internos

Assuntos tratados:
> Relato do GT de PL's;
> PLS 329/2018 (Filantropia Premiável).

Administração e Finanças
Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 25/02
Assunto tratado:
> IFRS.

Presidente: Simone Moregola (Liderança Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 24/02

VOLTAR
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Notícias
Tendências da economia e desempenho
do setor de seguros são destaques
da Conjuntura CNseg nº 63
A edição nº 63 da Conjuntura CNseg reúne dois artigos - uma sobre a conjuntura macroeconômica e outra
sobre o setor de seguros com dados de novembro de
2021- o que ajuda a entender as tendências da economia brasileira e o comportamento do setor segurador.
O texto econômico reconhece que a inflação global se
mostra mais resiliente do que o esperado em todo o
mundo, mas especialmente nos Estados Unidos. Este
comportamento dos preços cria desafios a mais para a
economia brasileiro em 2022. Nesse sentido, o artigo
chama a atenção para fragilidades fiscais, a forma como
tratar a questão dos preços dos combustíveis e a condução da política monetária. A análise destaca que, no
segundo ano de convivência com a pandemia, o mundo
está distante de superar seus danos econômicos e
sociais plenamente, o que retarda a retomada global.
Em consequência disso, países como a China começam
a perder “preciosos pontos de crescimento”, os gargalos
estruturais nas cadeias globais persistem, alimentando
a inflação global e sustentando a alta de commodities
estratégicas, como o petróleo. Acrescente-se ao quadro as tensões geopolíticas na Europa, tendo em vista
o risco de invasão da Ucrânia pela Rússia. São desafios
adicionais para a formulação das políticas econômicas.
A análise do mercado de seguros destaca que arrecadação acumulada em 11 meses de 2021, de R$ 275,3 bilhões
em prêmios de Seguros, contribuições de Previdência
Complementar e Títulos de Capitalização, foi recorde nos
últimos cinco anos (sem Saúde Suplementar e DPVAT).
Também positivos, os segmentos de Cobertura de Pessoas
e de Capitalização cresceram, respectivamente, 14,1% e
6,2% na comparação de 11 meses (de 2021 versus 2020),
taxas suficientes para repor perdas ocorridas em 2020,
dados os efeitos da pandemia. O texto traz também um
exame especial sobre o mercado de automóveis – vendas
e seguros e sinistralidade – e do mercado de seguros de
viagem que foi afetado pelo período pandêmico.

Revista de Seguros apresenta planos do
novo titular da Susep e diversidade de
soluções para seguros
As principais diretrizes da gestão do economista Alexandre
Camillo, novo titular no comando da
Sup e r i nt e n d ê n ci a
de Seguros Privados
(Susep), são detalhadas em entrevista
na edição da Revista
de Seguros (nº 919).
Com mais de 40 anos de atuação no mercado
segurador, o novo Superintendente avalia seu projeto de instituir uma política de fomento ao seguro,
ratifica seu apoio à modernização do marco regulatório, comenta as ações de sustentabilidade setorial,
além do desafio de ampliar a taxa de penetração do
seguro no País.
As matérias da publicação destacam também a
ampla diversidade de soluções para os seguros,
como a consolidação da economia digital, listando
seus extraordinários impactos no dia a dia de diversos negócios e sobre o comportamento dos consumidores. Acompanhando a popularização das plataformas de streaming, o setor automotivo incorpora a
seu modelo de negócio a assinatura de carros, antes
restrito às locadoras. O resultado disso são ganhos
adicionais de toda a cadeia automotiva, beneficiando também os seguros.
A presença crescente das imobiliárias virtuais abre
novos negócios para o Seguro de Fiança e os Títulos
de Capitalização, vencendo antigas resistência aos
produtos de caução, sobretudo com mudanças
nas normas que agilizaram a contratação das duas
modalidades.
A pauta incluiu ainda: a fase de maturidade e inovação dos negócios sociais gerada por novas tecnologias; o avanço do marketplace e seus efeitos positivos à distribuição de produtos de seguro, previdência e capitalização de várias companhias.
A conjuntura setorial é tema de outra matéria, que
reúne diagnósticos de 2021 e prognósticos de lideranças nacionais e regionais do setor segurador para
2022. Também a adesão crescente aos preceitos ASG
(ambientais, sociais e de governança) é enfocada com
destaque, tendo em vista diferenciais competitivos e
geração de novos negócios a partir dessa subscrição.

VOLTAR
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A revolução das insurtechs é tema
de reportagem da revista Pequenas
Empresas Grandes Negócios
O Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, participou
da reportagem “A revolução das insurtechs”, publicada
pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, em
fevereiro. Segundo a matéria, o setor de seguros, que
movimenta em tomo de R$ 300 bilhões anualmente no
Brasil, crescendo de 10% a 12%, passa por um bom período e por transformações que estão somente começando: seja na forma digital de chegar ao consumidor,
seja na maneira de atender a necessidades específicas
ou de oferecer produtos mais acessíveis ao bolso.
Neste cenário de mudanças, as insurtechs pegam
carona: ao menos 109 estão ativas no país, segundo
dados do hub de inovação Distrito de julho de 2021. O
número triplicou nos últimos cinco anos e representa
um terço das startups do segmento na América Latina.
Marcio Coriolano destaca que a concorrência no setor
é bem-vinda. "As insurtechs são empresas de serviço
complementares, que ampliam o alcance do seguro,
identificam novos nichos e colaboram para acelerar a

migração digital do setor, com repercussão na forma
de distribuição de produtos, subscrição de riscos e
estruturação de coberturas".
Na sua opinião, a percepção é a de que a maioria das
insurtechs ficará focada nos serviços de back office,
com soluções que ampliam vantagens financeiras ou
operacionais das seguradoras.
Clique aqui para ler a íntegra da matéria.

Prêmio Susep e Concurso ENS/PUC-Rio encerram as inscrições em abril
Os interessados em participar do Concurso ENS/
PUC-Rio de Artigos Acadêmicos em Seguros e do
1º Prêmio Susep de Pesquisa em Seguros, que contam com apoio da CNseg, têm até os dias 18 e 22 de
abril, respectivamente, para inscrever trabalhos relacionados ao mercado segurador.
O Concurso ENS/PUC receberá papers de cunho teórico e estudos de caso ou bibliográficos, desde que
sejam inéditos e não tenham sido inscritos em outros
concursos. As categorias são: "Regulação do Mercado”,
"Direito do Seguro e Resseguro", "Tecnologia e
Inovação em Seguros" e "Capitalização". Os trabalhos
que obtiverem a primeira colocação em cada uma

Diretora da CNseg comenta tendências
globais de seguros em reportagem
publicada no Monitor Mercantil
A Diretora-Executiva da CNseg Solange Beatriz
Palheiro Mendes foi entrevistada em matéria publicada em dia 16/02, no jornal Monitor Mercantil, sobre
riscos climáticos e cibernéticos.

VOLTAR

das quatro categorias
receberão prêmios
em dinheiro no valor
de R$ 30.000,00.
Já o Prêmio Susep selecionará os melhores trabalhos com
enfoque atual e aplicabilidade para o mercado segurador
brasileiro. Os trabalhos devem ser inéditos, não publicados em livros ou revistas científicas e também não podem
ter sido premiados ou agraciados com menção honrosa
em outras premiações. A categoria “Pesquisa Científica”
concederá um prêmio de R$25 mil para o primeiro
colocado, enquanto o primeiro colocado da categoria
“Trabalhos de Graduação” levará um prêmio de R$12 mil.

A matéria destaca as tendências mundiais para o setor
de seguros nos próximos anos, tomando como base
estudo da Associação Internacional de Supervisores de
Seguro (IAIS, na sigla em inglês). Entre essas tendências, riscos climáticos e cibernéticos, a transformação
digital, a inclusão financeira e as questões de cultura,
conduta, diversidade e equidade.
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“No início de 2021, a IAIS publicou o mais importante
documento de referência para supervisores e reguladores de seguros internacionais sobre recomendações e diretrizes a serem observadas, relacionadas à
supervisão de riscos climáticos. Na ocasião, foi aberta
consulta pública para as associações de mercado contribuírem com suas sugestões de ajustes. A CNseg e
outras associações de seguro do mundo, como da
Austrália, França e Reino Unido, participaram por meio
da GFIA (Federação Global de Seguros) enviando seus
comentários”, afirmou Solange Beatriz à publicação.
De acordo com o Monitor Mercantil, em breve, a IAIS
divulgará documentos adicionais complementando as
recomendações sobre supervisão climática publicadas
em 2021 A matéria do Monitor Mercantil teve como
base recente release publicado pela CNseg, que
também foi repercutido na Revista Plurale.

Clique aqui para ler a matéria
do Monitor Mercantil na íntegra.

CNseg cria espaço dedicado às questões ASG em seu portal

Uma página dedicada às questões ASG (Ambientais,
Sociais e de Governança) está disponível no portal
da Confederação Nacional das Seguradoras - CNseg,
tornando-se o principal repositório de notícias, estudos, debates, eventos e ações de sustentabilidade em
seguros. “É mais uma ação que materializa o compromisso institucional da CNseg com a sustentabilidade e
o protagonismo do setor segurador com as questões
ASG, cuja agenda é extensa, emergencial e prioritária”,
afirma a diretora-executiva da CNseg, Solange Beatriz
Palheiro Mendes.

Outra importante iniciativa da CNseg é a Comissão de
Integração ASG (CIASG), criada em 2012. Essa comissão reúne especialistas das seguradoras envolvidos na
promoção e integração das questões ASG nas operações do setor de seguros e em sua cadeia de valor.

A CNseg é instituição apoiadora e fundadora dos
Princípios para Sustentabilidade em Seguros (PSI, na
sigla em inglês), lançados na Rio+20, em 2012. Os PSI
são diretrizes concebidas pela Iniciativa Financeira do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(UNEP-FI) para serem utilizadas como referência mundial ao mercado segurador no tratamento de riscos e
oportunidades relacionados a questões ASG.

A página reúne ainda alguns dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU com
maior aderência das seguradoras, publicações da
Confederação sobre sustentabilidade em seguros,
notícias relacionadas, além de referências internacionais importantes para àqueles que querem se aprofundar no tema. Para acessar o espaço no portal da
CNseg, basta clicar em Conteúdos Especiais/ASG.

Busca por proteção dos seguros garante
alta de dois dígitos do setor em 2021
Preocupados com a pandemia e com a conjuntura econômica, os brasileiros contrataram mais seguros no
ano passado para proteger patrimônios, vida e renda.
Essa procura assegurou expansão de 11,9% comparativamente ao volume do setor em 2021, totalizando
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R$ 306,4 bilhões (sem Saúde e DPVAT). O setor alcançou um crescimento real (descontada a inflação
medida pelo IPCA) de 3,3% no ano passado, traz a
Conjuntura CNseg nº 64.
Para ele, “a evolução dos negócios foi desigual entre
segmentos e ramos de seguros, previdência privada
e capitalização”. Decorrente “dos efeitos diversos das
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condições epidemiológica e econômica sobre as preferências dos clientes e consumidores de diferentes
produtos e serviços”, acrescentou.
No ano passado, a principal contribuição para o crescimento do setor veio do segmento que protege contra
Danos e Responsabilidades, com alta de 14,6% sobre
2020 e volume final de R$ 89,8 bilhões. O segmento
de Vida e Previdência avançou 11,5% em 2021 comparado ao exercício de 2020, gerando mais de R$ 192,3
bilhões. O segmento de Títulos de Capitalização teve
crescimento no ano passado de 5,9% sobre a movimentação de 2020, alcançando R$ 24,3 bilhões. Já as
chamadas provisões ou reservas técnicas alcançaram
o patamar histórico de R$ 1,270 trilhão no ano passado, reafirmando a qualificação do setor de seguros
como um dos maiores investidores institucionais do
País (aplicador em ativos financeiros e econômicos).
Em virtude dos efeitos da pandemia, a taxa de sinistralidade evoluiu no segmento de Pessoas, passando
nos seguros de Vida de 28,9%, em 2020, para 38,1%, no
ano passado. Também houve reflexo no segmento de

Danos e Responsabilidades, que observou avanço de
48,7% em 2020 para 53,9%. Os ramos de Automóveis
(de 54,7% para 63,1%) e Patrimonial (de 45,1% para
51,3%) foram os que mais influenciaram a sinistralidade nesse segmento.

Confira o vídeo-release do Presidente
da CNseg comentando os dados

4º Congresso Internacional de PLD-FT conta
com a CNseg como parceira

A CNseg é uma das parceiras do Instituto de Prevenção
e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento
do Terrorismo (IPLD) na realização do 4º Congresso
Internacional de PLD-FT, que acontece entre 10 e 19
de maio de 2022.
O evento, online e gratuito, pretende promover a integração entre o mercado, especialistas e profissionais
estratégicos que atuam na prevenção à lavagem de
dinheiro e ao financiamento do terrorismo, além de
disseminar conhecimento sobre o tema.
Entre os assuntos abordados no evento estão os criptoativos, a proliferação das armas de destruição em
massa e o jornalismo investigativo, entre outros.
Para realizar a inscrição e obter mais informações, os
interessados podem clicar aqui.

Série “Segura Aí” do Canal CNseg no
YouTube conquista boa audiência

A série “Segura Aí” apresenta números positivos de
audiência dos vídeos didáticos criados pela CNseg e
exibidos em seu canal no YouTube. Tanto que a série
obteve mais de 84 mil visualizações entre dezembro

VOLTAR

Para saber mais sobre a prevenção à lavagem de
dinheiro e o combate ao financiamento do terrorismo,
leia a cartilha produzida pela CNseg sobre o tema
clicando aqui.

de 2021 e janeiro de 2022. Constatou-se também que
a taxa de visualização dos vídeos foi superior a 80%.
Isso quer dizer que, no geral, mais de 80% da duração
de cada episódio do Segura Aí é assistida pelo público.
Dos episódios, o de Capitalização recebeu mais de
14 mil visualizações no período, seguido pelas 13 mil
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visualizações do Seguro Celular e as mais de 12 mil do
vídeo sobre Previdência Complementar.
A série “Segura Aí” tem o objetivo de levar ao grande
público a importância dos produtos e serviços dos
ramos de seguros voltados para pessoas físicas.
A estreia da série no Canal CNseg ocorreu no dia 18 de
novembro de 2021 e é mais uma iniciativa aderente ao
Programa de Educação em Seguros. Todas as quintas-feiras é possível assistir a um novo episódio.

CNseg disponibiliza primeiro ranking
anual do setor segurador em portal
O primeiro ranking anual do setor de seguros da
CNseg está disponível para consulta no seu portal e
apresenta o desempenho das empresas e grupos econômicos em 2021, ano de alta nas vendas de 11,9% (R$
306,4 bilhões, sem Saúde e DPVAT) sobre o de 2020.
Para fins de cálculo, o ranking utiliza dois critérios
para o posicionamento das companhias: por grupo
econômico ou empresa, no caso das independentes, e
por empresas dentro dos segmentos e das principais
famílias de produto, seguindo os agrupamentos que
constam nas iniciativas da CNseg. O ranking também
possui a visão com dados acumulados até o mês de
referência e em 12 meses móveis. Além disso, o chamado prêmio direto é que vale para fins da aferição
(ou contribuições para previdência; faturamento para
capitalização e contraprestação para saúde).

foram BB Seguros (R$ 51,2 bi e 26,7% de participação);
Bradesco (R$ 38,6 bi e 20,1%); Caixa Seguros (R$ 37 bi e
19,3%); Zurich (R$ 17,8 bi e 9,3%); e Itaú (R$ 13,6 bi e 7,1).
Em Capitalização, a alta no ano foi de 5,9%, e o faturamento, de R$ 24,3 bilhões. Os cinco maiores (grupo
econômico) foram Bradesco (R$ 5,5 bi e 22,6%); BB
Seguros (R$ 4,3 bi e 17,7%; Santander (R$ 3,8 bi e15,7%);
Itaú (R$ 2,6 bi e 10,9%); Icatu (R$ 2,2 bi e 9,1%).
Em Saúde Suplementar, as maiores em 12 meses encerrados em setembro (último dado disponível na ANS)
foram os seguintes grupos econômicos: Bradesco (R$
30,7 bi e 12,8% de participação individual de mercado);
SulAmérica (R$ 21,8 bi e 9,1%); Amil (R$ 19,9 bi e 8,3%);
Notredame Intermédica (R$ 9,7 bi e 4,1%); e HapVida
(R$ 6,9 bi e 2,9%).
O ranking está disponível em ‘Análises e Estatísticas’,
no menu de navegação do portal da CNseg.

Dessa forma, considerando os R$ 360,4 bilhões (sem
Saúde e DPVAT) gerados no ano passado, os cinco
primeiros do ranking pelo conceito de grupo econômico foram BB Seguros (R$ 61,9 bilhões e 20,2% de
market share); Bradesco (R$ 50,4 bilhões e 16,4%);
Caixa Seguros (R$ 38,4 bilhões e 12,5%); Zurich (R$
22,8 bilhões e 7,4%); e Itaú (R$ 17,5 bilhões e 5,7%)
No segmento de Danos e Responsabilidades (sem
DPVAT), o que mais contribui para a expansão setorial no ano, com alta de 14,6% e prêmios da ordem de
R$ 89,8 bilhões, os cinco maiores grupos econômicos
neste segmento foram, por ordem de volume de arrecadação e percentual de participação: Porto Seguro
(R$ 13,7 bi e 15,3%); Mapfre (R$ 7,3 bi e 8,1%); Tokio
Marine (R$ 6,8 bi e 7,6%; Allianz (R$ 6,8 bi e 7,6%); e BB
Seguros (R$ 6,4 bi e 7,1%).
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As empresas que atuam nesse
segmento são representadas
pela FenaSaúde.
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Confederação cria espaço dedicado aos sistemas abertos

Para divulgar iniciativas voltadas à implementação do
Open Insurance no Brasil, a CNseg criou um espaço dedicado ao tema no seu portal. Para materializar o Open
Insurance – iniciativa inédita no mundo – a entidade destaca o significativo esforço e dedicação das seguradoras.
“Até o momento, as empresas seguradoras investiram
R$ 25 milhões somente para constituir a Estrutura Inicial
Responsável pela Governança de Implementação do
Open Insurance e desenvolver o diretório de participantes, o portal do Open Insurance e os canais para
atendimento de demandas de clientes. Internamente,
cada seguradora fez investimentos em sua estrutura
própria e dependendo da necessidade de adaptação
de seus sistemas legados e processos a esse novo
ecossistema, os valores podem ser maiores”, ressalta
Alexandre Leal, diretor-executivo da CNseg.
Ele explica que os números traduzem a dimensão do
desafio do setor segurador. “A começar pela contratação de mais de quatro mil horas de consultoria externa
para auxiliar na gestão de todas as fases, processos e
providências relativas às responsabilidades da governança. Foram elaborados mais de 50 estudos, pareceres e notas técnicas, envolvendo 300 profissionais de
seguradoras e realizadas 75 reuniões de trabalho. Isso
tudo no período de julho a dezembro de 2021. Esses
números ainda vão aumentar, tendo em vista que a
primeira fase entrou em vigor no dia 15 de dezembro
de 2021 e a finalização das demais etapas está prevista
para se estender até 2023”, avalia.

Instituído pela Superintendência de Seguros Privados
(Susep), e tendo por base a troca de informações de
forma padronizada entre os participantes do Open
Insurance, seus principais objetivos são promover
ainda mais competição, eficiência e segurança nas
operações com clientes.
Entre as soluções que serão desenvolvidas no ambiente
do Open figuram instrumentos para comparar coberturas, serviços, aplicativos para planejamento securitário e ofertas de produtos de seguros, previdência
complementar aberta e títulos de capitalização.
O Sistema de Seguros Aberto está sendo construído
para suportar um extraordinário volume de dados,
visando criar um ambiente ágil e seguro para o compartilhamento de dados pessoais do titular do contrato de seguros, cumprindo dispositivos expressos na
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
O conteúdo sobre o Open Insurance está disponível em ‘Conteúdos Especiais”, no menu de navegação do portal da CNseg e também pode ser acessado
clicando aqui.

Conjuntura CNseg nº65 aborda cenário
de muitos desafios em 2022
A edição nº 65 da Conjuntura CNseg traz análises
importantes sobre a economia mundial e seus efeitos no Brasil e sobre o setor de seguros, todos ainda
incertos nos primeiros meses de 2022. A publicação
inédita aponta os motivos pelos quais as economias,
especialmente a brasileira, deverão enfrentar desafios
significativos.
De acordo com a Conjuntura, o retrato mais fiel da economia mundial atualmente é de inflação mais alta que
o esperado e contínuas ameaças geopolíticas, como a
tensão gerada no Ocidente com a questão envolvendo
a Rússia e Ucrânia. Essas movimentações podem trazer consequências importantes também para setores
específicos, como o segurador.
O que se vê no Brasil é uma taxa Selic - que subiu de

VOLTAR

uma mínima histórica de 2% para 10,75% - manter a
tendência de subida até 12,25% ao longo de 2022. E
apesar de resultados relativamente positivos para a
atividade econômica em dezembro do ano passado, a
síntese das sondagens de confiança da FGV revela que
houve queda da confiança de empresas e consumidores em janeiro.
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