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Reunião de Diretoria da CNseg, no dia 17, conduzida pelo presidente Marcio Serôa de Araújo Coriolano (Bradesco Saúde), 

tratou dos assuntos a seguir:

Notícias do Presidente - Marcio Coriolano registrou a excelência dos temas e palestras apresentados no Insurance Service Meeting, 

realizado entre os dias 3 e 5 de novembro, em Campinas. Também noticiou sobre o encontro com a  Ministra da Advocacia Geral da 

União, senhora Grace Mendonça e sua equipe, no dia 11, quando foram tratados assuntos de interesse do Seguro Habitacional do SFH.

I Seminário de Educação em Seguros - o diretor geral executivo, Marco Barros, comentou sobre a realização do evento, no dia 

26 de outubro, cujo conteúdo foi focado em três grandes blocos: longevidade, segurança viária e capitalização.  Aproveitou a 

oportunidade para agradecer a participação dos presidentes das Federações associadas no encontro e deu notícia sobre o lança-

mento do aplicativo da Rádio CNseg. 

Escola Nacional de Seguros - a pedido do Conselho Diretor, o diretor executivo da ENS, Renato Campos, fez uma apresentação sobre 

a Escola,  explicitando a nova estrutura e pontuando, entre os objetivos estratégicos, a implantação de programas de nível superior; 

a ampliação de programas no Ensino a Distância; a modernização da infraestrutura (instalações físicas e TI); e a expansão geográfica.

Grupos de Trabalho Estratégico e Jurídico - o diretor Luiz Tavares deu conhecimento do relatório das ações dos GT’s, que 

tratam, na CNseg, das questões atinentes ao Seguro Habitacional. 

FenaSaúde - a presidente Solange Beatriz Palheiro Mendes destacou entre os assuntos regulatórios em andamento na 

ANS, a publicação da Resolução Normativa 413/16, que dispõe sobre a contratação eletrônica de planos privados de assis-

tência à saúde (venda on-line), e da Resolução Normativa 412/16, que trata da solicitação de cancelamento do contrato 

individual ou familiar e de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial ou por adesão. Solange informou 

também sobre o 1º Hackathon ANS, projeto que conta com o apoio da FenaSaúde e tem por objetivo a utilização da tecno-

logia digital para criar soluções inovadoras na divulgação de informações públicas do setor de planos privados.  Após a 

divulgação dos números do setor, a presidente apresentou a programação do 2º Fórum da Saúde Suplementar, que acon-

tecerá nos dias 23 e 24 de novembro, no Rio de Janeiro.

FenSeg -  o presidente João Francisco Borges da Costa apresentou as estatísticas do setor e atualizou as informações sobre o Seguro 

Popular de Automóvel. Quanto ao Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil – RC Ônibus, informou sobre a participação da 

FenSeg no GT criado no âmbito da Susep, para avaliar a fixação do limite máximo de indenização por passageiros. Sobre a Circular 

Susep nº 541/16, que estabelece diretrizes para o seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores de Pessoas Jurídicas 

- D&O, João Francisco deu notícia das discussões realizadas no âmbito da Comissão de RC Geral e Subcomissão de Linhas Financeiras.

FenaCap - o presidente Marco Barros apresentou os números do segmento e, informou que, em 24/10, a FenaCap se reuniu 

com o Superintendente da Susep, a fim de tratar da modernização do arcabouço  regulatório da Capitalização.

FenaPrevi - o vice-presidente Francisco Alves de Souza expôs as estatísticas do mercado de previdência aberta e destacou 

entre os principais temas  de interesse do setor: o ITCMD; a nova norma do Teste de Adequação de Passivos – TAP; e a conta-

bilização das contribuições/prêmios dos planos PGBL e VGBL.

Reunião das Diretorias
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Reunião de Diretoria da FenSeg, no dia 09, conduzida pelo presidente João Francisco Borges da Costa (HDI Seguros) tratou 

dos seguintes assuntos:

Aprovação do orçamento para a área de Prevenção e Combate à Fraude - distribuído material contendo os valores 

propostos para a área de Prevenção e Combate à Fraude, bem como a sugestão de rateio para o ano de 2017, já que, além 

do ramo Auto, o trabalho se estenderá aos riscos patrimoniais e de transportes;

Seguro Popular de Automóvel - o presidente relatou que, no dia 03/11, a FenSeg e a Fenacor entregaram, pessoalmente, 

ao Superintendente da Susep, correspondência apresentando novas ponderações quanto à necessidade de aprovação pela 

Susep dos seguintes principais pontos: considerar a solicitação do mercado segurador de somente operar com oficinas 

referenciadas; Permitir a adoção do produto Auto Popular apenas para os veículos com mais de 5 anos de idade; sugestão 

de alteração do Artigo 11 A – Capítulo IV – Da Atividade de Desmontagem Vinculada à Cobertura Securitária que ficaria 

com a seguinte redação: “A permissão do uso de peças oriundas de desmontagem não afasta a possibilidade de utilização 

de peças de reposição novas e compatíveis pela adequação e intercambialidade da peça original, asseguradas ao destina-

tário informações claras, suficientes e destacadas acerca da procedência e da adequação do produto”. Se atendido o pleito 

do mercado, as propostas ajudarão o mercado segurador a lançar os seus produtos de Auto Popular;

Comissão de Transportes/Projeto de Lei 4860/16 – foram identificados, pela Comissão de Transportes, artigos que 

impactam sobremaneira a atividade securitária. Os diretores julgaram pertinentes as colocações dos representantes da 

Comissão de Transportes e aprovaram seu encaminhamento ao Escritório da CNseg em Brasília; 

Seguro D&O – Circular Susep nº 541 - relatados os principais problemas decorrentes da expedição da Circular, conforme 

abaixo mencionados: a) circular exige que os custos de defesa sejam tratados como cobertura adicional, deixando de ser 

cobertura básica; b) proibição a referências à legislação internacional; c) restrição à contratação pela Pessoa Física; d) restrição 

de Cobertura C – Entity Coverage; e) definições: Fato Gerador, Perda, Reclamação etc. Considerando os impactos relevantes 

para o mercado segurador, os diretores entenderam que devem encaminhar recurso em caráter emergencial à Susep;

Relato sobre o Seguro DPEM – o vice-presidente, Luiz Pomarole (Porto Seguro), relatou que o Grupo de Trabalho criado 

para estudar o Seguro DPEM elencou pontos que inviabilizam a sua comercialização. Os membros do GT mantêm o enten-

dimento de que a melhor solução seria a substituição do seguro DPEM por um seguro de responsabilidade civil, não obri-

gatório e com liberdade tarifária, que indenizasse somente as vítimas das embarcações que tivessem contratado o seguro. 

Caberia aos órgãos do Governo, se assim entender, efetuar pagamentos assistenciais para as vítimas das embarcações 

inadimplentes. Considerando os fatores expostos, a Diretoria decidiu que essas questões fossem levadas à Susep e que 

fosse informado também que não há, até a presente data, seguradoras interessadas em operar o Seguro DPEM;

>>
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Aprimoramento do Sistema de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural – o relator falou sobre a melhoria do sistema 

de subvenção ao prêmio do Seguro Rural das secretarias de estado. Informou, também, o orçamento estimado para conse-

cução do projeto. Os diretores decidiram que o assunto deverá ser encaminhado à Comissão de Seguro Rural para estudo 

da possibilidade de rateio desse valor entre as congêneres que operam com esse seguro, a exemplo do que hoje é feito 

com as despesas da área de Prevenção e Combate à Fraude.
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Reunião de Diretoria da FenaPrevi, no dia 16, comandada pelo presidente Edson Luis Franco (Zurich Vida e Previdência 

S/A), tratou dos seguintes temas, entre outros:

•	 Proposta orçamentária para o exercício social de 2017 e contribuições ordinárias das Associadas Efetivas;

•	 Propostas de novos planos de caráter previdenciário; 

•	 IFRS 17; 

•	Norma do Teste de Adequação de Passivos - TAP;

•	 Imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens e direitos (ITD);

•	 PLs 5394 a 5401/16;

•	 PLP 220/15 – Patrimônio de Afetação;

•	 Fórum da Previdência - Instituto IBMEC, patrocinado pela FenaPrevi;

•	 Portabilidades efetivadas por meio do SIDE;

•	 Estatísticas FenaPrevi;

•	 Facebook FenaPrevi;

•	 Constituição de Grupo de Trabalho permanente, com o objetivo de identificar suspeitas de fraudes e de lavagem de 

dinheiro envolvendo os seguros de Pessoas e os planos de caráter previdenciário;

•	 Substituição na Diretoria dos representantes da Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada e da Generali Brasil 

Seguros;

•	 Filiação da UPOFA - União Previdencial, entidade aberta de Previdência Privada; e

•	Mentor e presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos.

Assembleia Geral Ordinária
No dia 29 a FenaPrevi realizou Assembleia Geral Ordinária. Na ocasião, foram aprovadas:

•	 Previsão orçamentária para o exercício social de 2017, e os valores das contribuições ordinárias das Associadas Efetivas; e

•	 Indicação dos nomes de Jorge Pohlmann Nasser (Bradesco Vida e Previdência S/A), Dirceu Tiegs (Mapfre Previdência 

S/A), Alfredo Lalia Neto (Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A), Raphael de Carvalho (Metropolitan Life 

Seguros e Previdência S/A), Luiz Fernando Nascimento Bertoncello (Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A) e Andrea 

Crisanaz (Generali Brasil Seguros S/A), para, na forma aprovada em reunião da Diretoria Estatutária, complementarem 

mandatos decorrentes da vacância definitiva do cargo de 1º vice-presidente e cinco cargos de diretor, antes ocupados, 

respectivamente, por Jair de Almeida Lacerda Junior, Eduardo Soares de Freitas, João Angelo Batista Mendes, 

Washington Luís Bezerra da Silva, Fabio Lins de Castro e Hyung MO Sung.



05
Novembro de 2016

Layout de propriedade reservada. Proibida a reprodução ou execução total ou parcial
de acordo com a lei nº 9.610 - Lei dos Direitos Autorais.

CNseg em Ação | CNseg
Cabeçalhos das Federações 

Reunião de Diretoria da FenaSaúde, no dia 9, conduzida pela presidente Solange Beatriz Palheiro Mendes (Sul América 

Saúde), tratou dos seguintes temas, entre outros:

•	 Planos acessíveis;

•	 Relato do Insurance Meeting 2016;

•	 Publicação do Detalhamento dos Dados do TISS – DTISS;

•	 Planejamento Estratégico para 2017;

•	 2º Fórum da Saúde Suplementar;

•	 Ações contra empresas de OPME nos EUA;

•	 Imposto Sobre Serviços - ISS sobre seguro saúde;

•	 Revisão do Rol de Procedimentos;

•	 FenaSaúde na mídia;

•	 Instrução Normativa 63/16, que dispõe sobre o Fator de Qualidade;

•	 Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre órteses, próteses e materiais especiais - GTI-OPME;

•	 Grupos de Trabalho da ANS: GT Interáreas e GT Remuneração.
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Reunião de Diretoria da FenaCap, no dia 30, comandada por Marco Antonio da Silva Barros (Brasilcap), tratou dos seguintes 

assuntos:

•	Marco Regulatório;

•	 Planejamento de Comunicação Triênio 2016-2019

•	 Indicação de representantes em Comissões da CNseg;

•	 Execução orçamentária;

•	 ADIN 2905 - Lei MG 14507/02

•	 Atas das reuniões das Comissões Técnicas;

•	 Dados estatísticos do mercado de Capitalização;

•	Modelo de Governança - Proposta de honorário Legal Opinion;

•	 Assuntos gerais.
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Relações de Consumo 
Presidente: Vladimir Freneda (Assurant Seguradora)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 16

Data: 01/11

Assuntos tratados:

•	 Decisão sobre a divulgação do Boletim do Consumidor.

gov – 2016;

•	 Projeto de Lei do Senado 242/16;

•	 Planejamento Estratégico da CNseg – Ênfase do 

Consumidor e Educação em Seguros;

•	 Avaliação do 3º Colóquio de Proteção do Consumidor 

de Seguros (Manaus, 18 e 19 de outubro);

•	 Avaliação da 6ª Conferência de Proteção do 

Consumidor de Seguros (São Paulo, 29 de setembro);

•	 Sugestões: Como aproximar o consumidor de seguros;

•	 Avaliação da Reunião com Armando Rovai, Secretário 

Nacional de Defesa do Consumidor (São Paulo, 19 de 

setembro);

•	Ofício a ser encaminhado para a Senacon com 

proposta de agenda conjunta com o setor de seguros 

– minuta submetida à aprovação da FenSeg: a) apoio 

nas tratativas para rejeição do PLS nº 242/16; b) GT 

entre setor de seguros e fabricantes de peças automo-

tivas, com a intermediação da Senacon e do Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;  

c) retomada das reuniões periódicas das comissões 

setoriais com a participação da iniciativa privada no 

âmbito da Senacon; e d) Intensificação dos esforços 

para unificação das Cartas de Informações Preliminares 

- CIPs em âmbito nacional, e estruturação dos registros 

do setor de seguros para a nova versão do Sistema 

Nacional de Informações de Defesa do Consumidor 

– SINDEC;

•	 4º Semana de Educação Financeira (8 a 14 de maio de 

2017);

•	Outros assuntos.

Controles Internos
Presidente: Assízio Oliveira (Generali)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 24

Data: 08/11

Assuntos tratados:

•	 Atualização sobre os Grupos de Trabalho Permanentes 

instituídos no âmbito da CCI;

 - GT PLDFT; 

  - GT Compliance; 

 - GT Risco – Consulta Pública 14/16 – Fator reduzido;

 - GT Auditoria Interna – Parecer Técnico - 1ª Auditoria  

   da EGR;

 - GT FATCA / CRS;

Comunicação e Marketing
Presidente: Renata Muniz (Capemisa)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 12

Data: 11/11

Assuntos tratados: 

•	Mídias Sociais: hastag, hotsite e muro da Carioca 

“deixeipratras”;

•	 Rádioweb: atualização do status da campanha;

•	 Atualização sobre os Canais de Comunicação da CNseg: 

Portal CNseg, Revista de Seguros, CNseg em ação; 

•	 Lançamento oficial do Programa de Educação em Seguros;

•	 Programa de Trabalho da Comissão - Balanços das Comissões;

•	 Assuntos diversos – extrapauta. 

Atuarial
Presidente: Marcos Spiguel (Sul América)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 23

Data: 16/11

Assuntos tratados: 

•	 PSL e Contingência; 

•	 Relato da FenSeg – assuntos da Federação;

•	 Relato da FenaPrevi – assuntos da Federação;

•	Ofício SUPAT 003/2016 – Reunião com a Susep para 

Reunião das Comissões & Grupos de Trabalho 
CNseg e Federações

>>
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discutir a Circular Susep 535;

•	 ORSA x Modelos Internos – pedido de inversão de agenda; 

•	 Auditoria Atuarial – Impressões sobre a palestra Susep; 

•	 Consulta Pública 13/16 (Local de risco) – feedback; 

•	 Consulta Pública 14/16 (Fatores reduzidos) – feedback; 

•	 Carta Direx 95/16 (Criação da Comissão de Gestão de Risco); 

•	 Palestras de IFRS – andamento; 

•	 Excedente de Liquidez (20% sobre o CMR); 

•	 Risco de Subscrição de Danos; 

•	 Balanço das Comissões Temáticas; 

•	 Agenda 2017 para a CAS.

Resseguro
Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 18

Data: 17/11

Assuntos tratados:

•	 Comissão de Resseguro da Susep;

•	 Documento de orientação “Registro das Operações de Resseguro”;

•	 Atualização sobre leiaute das contas técnicas das operações 

de Retrocessão País (posicionamento do IRB-Brasil Re);

•	 Resolução CNSP 322/15 - reserva ou preferência ao  

ressegurador local frente à previsão de contratação obriga-

tória – convite à Susep para participação na CR de 15/12;

•	 Procedimentos para cessão de resseguro a ressegu-

radores admitidos e eventuais em caso de recusa do 

risco pelos resseguradores locais;

Recursos Humanos 
Coordenação: Patrícia Coimbra (Sul América)

Videoconferência: RJ/SP/DF

Número de participantes: 33

Data: 18/11

Assuntos tratados: 

•	 Consulta Pública Susep 14/16 critérios para utilização 

dos fatores reduzidos, com relato da Superintendência 

de Acompanhamento Técnico da CNseg e do Instituto 

dos Auditores Independentes do Brasil;

•	 Palestra do Prof. Hélio Zylberstajn sobre o cenário 

econômico do País; 

•	Negociação Sindical – programação em andamento;

•	 Apresentação Rogério Vergara de sua tese de Mestrado 

sobre EVP – Valorização da Marca Empregadora;

•	 Grupos de Trabalho - resumo da conclusão dos traba-

lhos e propostas de entregas para 2017;

•	 Validação da apresentação dos trabalhos realizados 

pela Comissão em 2016 para apresentação no Balanço das 

Comissões Temáticas da CNseg, no dia 1º de dezembro.

Administração e Finanças
Presidente: Laênio Pereira dos Santos

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 43

Data: 29/11

Assuntos tratados: 

•	 Apresentação KPMG sobre os Impactos do IFRS 9 para o 

mercado segurador no dia 23, no auditório do SindSegSP 

(Erika Ramos, Rodrigo Bossi e Luciene Magalhães);

•	 Apresentação EY sobre os Impactos do IFRS 9 para 

o mercado segurador (Eduardo Perdigão, Eduardo 

Wellichen, Ricardo Massola e Rui Cabral)

•	 Posicionamento quanto a faculdade de adoção do IFRS 9; 

•	 Proposta de agenda para 2017.

Ouvidoria 
Presidente: Silas Rivelle Jr. (Unimed Seguradora)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 31

Data: 29/11

Assuntos tratados:

•	 Apresentação Estrutura de Ouvidoria – Bradesco Seguros;

•	 Reunião Proposta de Troca de Informação com a Susep 

– César da Rocha Neves (Susep);

•	 GT – Sistema Coletor de Dados das Ouvidorias;

•	 Planejamento Estratégico - Calendário 2017;

•	 Divulgação do canal de ouvidoria na comunicação com 

consumidores – Termo de Compromisso;

•	 Balanço das Comissões Temáticas;

•	 III Celebração Dia do Ouvidor e do Consumidor - programação;

•	 3º Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros - apresentação;

•	 4º Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros - 

João Pessoa, Paraíba - Abril de 2017;

•	 Para conhecimento: Artigo - Ilegalidade da cláusula perfil nos 

contratos de seguro de automóvel - José Augusto C. Lima;

•	Outros assuntos.

Assuntos Fiscais
Presidente: Antônio Carlos N. Pedrosa (Sul América)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 25

Data: 30/11

Assuntos tratados:

•	 Atualização sobre assuntos em pauta com a RFB;

•	 Consulta Pública RFB para IN Declaração País-a-País;

•	 Relato sobre reunião com a Prefeitura Municipal de Salvador;

•	 Resultado da Pesquisa - Elenco de Municípios para 

Plano de Ação Comissão;

•	 IOF sobre Adicional de Fracionamento - Resultado de 

votação para deliberação da Comissão.
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Prevenção e Combate à Fraude
Presidente: Rosemeire Gonzaga (Porto Seguro)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 22

Data: 07/11

Assuntos tratados:

•	 Assuntos Jurídicos;

•	 Assuntos da Gerência de Prevenção e Combate à Fraude;

•	 Proposta de alteração do nome da comissão;

•	 Inclusão da Suhai Seguradora na Comissão;

•	 Assuntos gerais.

Transportes
Presidente: Alexandre Leal Rodrigues (HDI Seguros)

Presencial: SP

Número de participantes: 14

Data: 08/11

Assuntos tratados:

•	 Projeto de Lei 4860/16 - apresentação na Diretoria da FenSeg;

•	 Guia de Boas Práticas do Seguro de Transportes;

•	 RNS - Registro Nacional de Sinistros;

•	 RCO - Ônibus;

•	Workshop Susep; 

•	 Assuntos diversos.

Responsabilidade Civil Geral e Subcomissão de 
Linhas Financeiras
Presidente: Marcio João Gerrero (HDI Seguros) 

Presencial: SP

Número de participantes: 17

Data: 08/11

Assuntos tratados:

•	 Circular Susep 541/16.

Seguro Habitacional
Presidente: Eduardo Matos de Brito (Caixa Seguradora)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 12

Data: 08/11

Assuntos tratados:

•	 Acompanhamento das atividades relativas ao Plano de 

Ação de 2016;

•	 Comentários do Dr. Luiz Antonio Pivato (Itaú Seguros) 

sobre o PL 4.991/16, apensado ao PL 4.101/89;

•	 Discussão e propostas para o Plano de Ação de 2017; e

•	 Assuntos gerais.

Subcomissão de Sinistros
Presidente: Abelardo Guimarães (Bradesco)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 15

Data: 09/11

Assuntos tratados:

•	 Assuntos da Central de Serviços;

•	  Sindirepa;

•	  Pátio Legal;

•	  Classificação de peças;

•	 Assuntos gerais.

Subcomissão da Central de Bônus
Coordenador: Alcino Bandeira (Sompo)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 21

Data: 10/11

Assuntos tratados:

•	Novo layout da Central de Bônus;

•	 Análise da performance parcial das seguradoras em 

novembro de 2016.

Automóvel
Presidente: Eduardo Dal Ri (Sul América)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 23

Data: 16/11

Assuntos tratados:

•	 Seguro Auto Popular;

•	 Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos - RCF-V;

•	 Subcomissão de Sinistros;

•	 Comissão de Prevenção e Combate à Fraude;

•	 Assuntos gerais.

Rural
Presidente: Wady Cury (BB e Mapfre)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 15

Data: 17/11

Assuntos tratados:

•	 RNS Rural;

•	 Subvenção Federal;

•	 Subvenção Estadual;

•	 Sistema de Subvenção - Relato sobre a reunião      

realizada na Secretaria de Agricultura de São Paulo;

•	 Assuntos gerais.
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Riscos de Engenharia
Presidente: Marcos José Ávila da Costa (Sompo Seguros)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 13

Data: 22/11

Assuntos tratados:

•	 Acompanhamento do Plano de Ação de 2016;

•	 Elaboração do Plano de Ação de 2017;

•	 Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos
Presidente: Marcelo Neves da Silva (Bradesco Auto/RE)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 15

Data: 24/11

Assuntos tratados:

•	 Acompanhamento dos temas inseridos no Plano de 

Ação 2016;

•	 Elaboração do Plano de Ação de 2017; 

•	 Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Massificados
Presidente: Danilo Silveira (BB e Mapfre)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 14

Data: 25/11

Assuntos tratados:

•	 Índice de penetração de seguro empresarial;

•	 Central de Bônus;

•	 Cartilha do seguro de condomínio; 

•	 Assuntos gerais.

Produtos de Risco
Presidente: Patrick Paiva (Icatu Seguros)

Videoconferência: RJ/SP

Data: 18/11

Assuntos tratados:

•	 Reunião conjunta com as comissões de Produtos 

por Sobrevivência, Atuarial e de Assuntos Contábeis 

e Fiscais, para analisar a minuta objeto da Consulta 

Pública 13/16 (Critérios de classificação do local de 

risco).

Gestora do SIDE 
Presidente: Marcos Mattos Baby (Caixa Seguradora )

Presencial: RJ

Número de participantes: 11

Data: 25/11

Assuntos tratados:

•	 Aprovação do Calendário das reuniões para 2017; 

•	 Acompanhamento das demandas para Evolutivas do Side; 

•	 Aprovação do estudo para cobrança do módulo Pessoa 

Jurídica;

•	 Definição do Fluxo das Portabilidades Abertas e Fechadas. 

Assuntos Contábeis e Fiscais
Presidente: Javier Miguel López (GBOEX)

Videoconferência: RJ/SP

Data: 29/11 

Assuntos tratados: 

•	 Reunião conjunta com a Comissão de Administração e 

Finanças da CNseg. 

Assuntos Jurídicos
Presidente: Greicilane Ruas (Icatu Seguros)

Videoconferência: RJ/SP

Data: 30/11

Assuntos tratados:

•	 Imposto sobre transmissão causa mortis e doações de 

quaisquer bens e direitos (ITD); 

•	 Imposto sobre a indenização da cobertura de Diária por 

Incapacidade Temporária - DIT;

•	 Imposto sobre os rendimentos de VGBL no caso de 

portador de moléstia grave; e

•	 Projetos de Lei 5.394 a 5.401/16.
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Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Boas Veloso (Sul América Saúde)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 6

Data: 7/11

Assuntos tratados:

•	 Temas relacionados a práticas concorrenciais dos 

diferentes agentes do setor e regulações que envolvem 

operadoras e prestadores.

Odontologia
Presidente: Flávio Merichello (Omint)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 9

Data: 10/11

Assuntos tratados:

•	 Grupo Técnico Externo de Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais da ANS;

•	 Ressarcimento ao SUS – procedimentos odontológicos;

•	 Junta Médica e Odontológica;

•	 Revisão dos indicadores para 2017 do Índice de 

Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS;

•	Odontologia Hospitalar.

Assistencial + GT Rol
Presididente: Manoel Peres (Bradesco Saúde)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 11

Data: 22/11

Assuntos tratados:

•	 Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – revisão para 2018;

•	 Revisão dos indicadores para 2017 do Índice de 

Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS

•	 Projeto de Lei do Senado no 480/2015, que dispõe sobre 

a autorização prévia para procedimentos assistenciais;

•	 Ressarcimento ao SUS.

 

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Golden Cross)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 19

Data: 16/11

Assuntos tratados:

•	 Instrução Normativa 63/16, que dispõe sobre o Fator 

de Qualidade;

•	 Núcleo de Apoio Técnico e de Mediação (NAT) de São Paulo; 

•	 Taxa de Saúde Suplementar;

•	 Vendas online: contratação eletrônica de planos privados 

de assistência à saúde;

•	 Resolução Normativa 414/16, que dispõe sobre a estru-

turação e realização das ações fiscalizatórias da ANS;

•	 Incidente de Uniformização de Jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da Bahia. 

Ética
Presidente: Érika Fuga (Sul América Saúde)

Presencial: 

Número de participantes: 11 

Data: 17/11

Assuntos tratados:

Temas apresentados pelas associadas em relação aos 

principais procedimentos auditados pelas operadoras.

Contábil
Coordenador: Sandro Leal Alves (FenaSaúde)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 17

Data: 30/11

Assuntos tratados:

•	 Contribuições para o Plano de Contas 2017;

•	 Ajustes ao Patrimônio Líquido ou Patrimônio Social.
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Comunicação
Presidente: Aura Rebelo (Icatu Capitalização)

Videoconferência: RJ/SP 

Número de participantes: 14

Data: 10/11

Assuntos tratados:

•	 Apresentação da Pesquisa  Brasilcap; 

•	 Validação do Planejamento de comunicação; 

•	 Vídeos de depoimentos para as redes sociais;

•	 Levantamento dos eventos do mercado(SINCOR /

AMPRO / SECOVI);.

Produtos e Coordenação 
Presidente: Natanael Aparecido (Sul América)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 18

Data: 10/11

Assuntos tratados:

•	 Consulta Pública 13/16 (critérios de classificação do local de risco);

•	 Soluções para o mercado imobiliário - Lei do inquilinato;

•	Notícias do setor.

Administração e Finanças
Presidente: João Augusto S. Xavier (Caixa Capitalização) 

Audioconferência: RJ/SP

Número de participantes: 10

Data: 29/11

Assuntos tratados:

•	 Indicação dos representantes da Comissão na 

Comissão Contábil Susep (atualização do assunto);

•	 Atualização dos seguintes temas: GT IFRS; Norma 

sobre reconhecimento de receitas; GT PLA;

•	 Temas para pauta em 2017.

Presidente da CNseg recebe homenagem do Clube da Bolinha
No dia 8, o Clube da Bolinha ofereceu um jantar, no Rio de 

Janeiro, em homenagem a Marcio Coriolano, presidente da 

CNseg. Em seu discurso, o homenageado assinalou como 

o seguro pode contribuir para a retomada do crescimento, 

afirmando que, sua prioridade absoluta é recolocar o setor 

segurador na agenda de desenvolvimento de políticas 

públicas do País e, para isso, o Programa de Educação em 

Seguros tem um papel importante, pois visa não se comu-

nicar apenas com a população, mas também com os pode-

res Executivo, Legislativo e Judiciário. “Queremos mostrar 

as virtudes e as possibilidades de contribuição do setor. 

Quando dizemos que, em 2015, o setor formou reservas técnicas de quase 840 bilhões de reais, as pessoas ficam espan-

tadas”, complementou.

O Clube da Bolinha é uma confraria de integrantes do mercado segurador que reúne-se mensalmente para debater as 

questões do setor. A cobertura completa está disponível no Portal da CNseg. 

Eventos CNseg e Federações
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Federações associadas à CNseg estreiam novas marcas

As Federações associadas à CNseg - FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap, estrearam, no dia 17, suas novas marcas. 

Além de um alinhamento tipográfico, as marcas sofreram ajustes nas cores para alcançarem o mesmo padrão de lumino-

sidade e uma maior harmonização entre si e em relação à cor institucional da CNseg. Tal harmonização, inclusive, teve o 

objetivo de contribuir para o reforço da mensagem “A força da união”, que é o atual slogan da CNseg e Federações. Outra 

mudança foi a retirada dos ícones então existentes dentro dos símbolos, que possuíam pouca representatividade. Também 

foram criadas paletas de cores de apoio e outros elementos de identidade visual para enriquecer as peças institucionais.

Missa de um ano de falecimento
A CNseg e Federações associadas convidaram, por meio de anúncio no jornal O Globo, para a missa de 1 ano de 

falecimento de Marco Antonio Rossi, ex-presidente da CNseg; Lúcio Flávio Condurú de Oliveira, ex-vice-presidente da 

FenaPrevi; Ivan Vallim, piloto; e Francisco Tofoli Pinto, copiloto. A missa aconteceu no dia 10, na Igreja dos Capuchinhos, 

no Rio de Janeiro. 

Rádio CNseg lança aplicativo para smartphones
A CNseg lançou o aplicativo de sua Rádio para plataformas móveis. 

Disponível para os sistemas Android e iOS, o aplicativo gratuito facilita 

o acesso, por meio de smartphones e tablets, à Rádio CNseg, que além 

de uma variada programação musical, traz esclarecimentos à popula-

ção sobre os fundamentos e características dos produtos oferecidos 

pelos segmentos de Seguros, Previdência Privada, Saúde Suplementar 

e Capitalização. 

Anunciados os finalistas do Prêmio de Inovação da CNseg
Os finalistas da edição 2016 do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, foram anunciados no 

dia 18. São quinze os projetos finalistas, sendo cinco em cada uma das três categorias: Processos, Comunicação e Produtos 

e Serviços. A próxima fase, que ocorrerá entre 28 e 30 de novembro, será o da defesa oral dos projetos, realizado na sede 

da CNseg, no Rio de Janeiro. Os vencedores serão conhecidos durante a cerimônia de premiação, que ocorrerá no Hotel 

Copacabana Palace, no dia 15 de dezembro. Os primeiros colocados em cada categoria terão direito a um prêmio de R$ 

30 mil, enquanto os segundo colocados receberão R$ 15 mil e, os terceiros, R$ 10 mil. Confira no Portal da CNseg a lista 

dos classificados.

Sucesso de inscrições no programa da CNsegPar
Das mais de 300 startups que se inscreveram para participar do programa de aceleração de crescimento, patrocinado 

pela CNseg e Federações associadas, por meio de sua empresa de participações, a CNsegPar, 14 foram selecionadas para 

a segunda etapa. Ainda este ano deverão ser conhecidas as empresas finalistas, que terão acesso ao centro de inovação 

da incubadora Darwin, instalado em Florianópolis, onde contarão com mentoria, assessorias jurídica e contábil, ciclo de 

capacitação, ferramentas para o desenvolvimento do projeto, além de aporte financeiro.

Lançado em setembro, o Projeto MAR - como é denominado em homenagem ao ex-presidente da CNseg, Marco Antonio 

Rossi - pretende apoiar financeira e logisticamente empresas que possam trazer soluções originais e personalizadas para o 

mercado segurador brasileiro - as chamadas insurtechs - relacionadas a questões como segurança da informação, análise 

de dados, saúde e bem-estar, distribuição e análise de risco. Para mais informações sobre a CNsegPar e o Projeto MAR, 

acesse cnsegpar.com.br. 



13
Novembro de 2016

Insurance Service Meeting 2016 

A 10ª edição do Insurance Service Meeting, maior evento de tecnologia do mercado de seguros brasileiro, ocorreu na 

cidade de Campinas, nos dias 4 e 5, reunindo 400 representantes do mercado segurador e especialistas em tecnologia de 

corporações multinacionais, além de 39 empresas expositoras. Tendo como tema "O Futuro é agora – a inovação a favor 

do desempenho”, o evento, promovido pela CNseg, debateu os desafios e as tendências das empresas do setor perante os 

avanços tecnológicos. 

O presidente da CNseg, Marcio Serôa de Araujo Coriolano, que participou da abertura do encontro, destacou que a 

Confederação tem o papel institucional de fomentar constantemente o debate entre todos os agentes do setor de seguros, 

promovendo eventos e trazendo informações sobre as novas tendências em tecnologia no Brasil e no mundo. “Precisamos, 

cada vez mais, estimular as empresas para que utilizem a tecnologia em benefício do negócio, sem esquecer que as novas 

aplicações devem estar estruturadas para alcançar o consumidor final”, disse ele, ressaltando ainda a importância de essas 

questões serem levadas aos órgãos reguladores, visto que é essencial a atualização da regulação para atender às deman-

das trazidas pelos novos tempos. 

A cobertura completa do evento está disponível no Portal da CNseg.

Saúde Suplementar: atual momento do setor e as perspectivas futuras
O 2º Fórum de Saúde Suplementar, realizado no Hotel Sofitel, em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 23, promo-

vido pela Federação Nacional de Saúde Suplementar, possibilitou uma profunda discussão sobre o atual momento 

do setor e as perspectivas futuras. Com o tema “As escolhas necessárias para o futuro”, os participantes apresen-

taram propostas e reflexões de decisões que devem ser feitas por todos, tendo em vista a continuidade do setor. 

Participaram da mesa de abertura a presidente da FenaSaúde, Solange Beatriz Palheiro Mendes, o presidente da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar, José Carlos de Souza Abrahão, o subsecretário municipal de saúde, Flávio 

Alcoforado e o presidente da CNseg, Marcio Coriolano.

Para Coriolano, o diagnóstico para as soluções do setor existe, porém há uma dificuldade em avançar nas medidas 

propostas. “O sistema é disfuncional, não consegue exercer as funções da forma que foi criado. Temos empecilhos 

como a universalidade e integralidade de coberturas, além do aumento vertiginoso de procedimentos incorpora-

dos, fazendo que operadoras de pequeno e médio porte não sobrevivam. Somados a um custo da medicina privada 

incompatível com a capacidade de pagamento de empresas, indivíduos e famílias. Temos que rever, urgentemente, a 

política, o modelo e a forma de financiamento do sistema”, explica.

A cobertura completa do Fórum está disponível no site da FenaSaúde. 
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FenaSaúde marca presença em vários eventos do setor
A presidente da FenaSaúde, Solange Beatriz, participou do painel "Ferramentas para Predição de Riscos", no Insurance 

Service Meeting, realizado pela CNseg, entre os dia 3 e 5, em Campinas. Um dos pontos por ela destacados foi o 

elevado desperdício no setor, que chega a 30%, e a importância de ferramentas que possibilitem um controle mais 

efetivo.

O 4º Congresso Nacional de Hospitais Privados, 

realizado em São Paulo, entre os dias 16 e 18, 

contou com a participação do diretor-executivo da 

FenaSaúde, José Cechin, no painel "A responsabi-

lidade do paciente na utilização dos serviços de 

Saúde", onde foram discutidas formas de melhorar 

a qualidade e a eficiência hospitalar. Cechin parti-

cipou também, no dia 19, do da mesa “Perspectiva 

das Seguradoras e Operadoras de Saúde para 

os próximos 5 anos", ao lado de André Coutinho 

(presidente da Omint), Eudes de Freitas Aquino 

(presidente da Unimed Brasil) e Sergio Ricardo Santos (presidente da Amil), durante o 1° Congresso Internacional de 

Gestão em Saúde, realizado pelo Instituto Coalizão Saúde e Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica.

No dia 22, José Cechin participou do Diálogo Brasil: Países Nórdicos sobre Reformas Econômicas, em Brasília, organi-

zado pela Confederação Nacional da Indústria e as embaixadas da Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia. O diretor-

-executivo integrou o painel "A reforma da previdência e os desafios do estado de bem-estar social", analisou as 

razões das mudanças e o conteúdo das reformas nos países Nórdicos e no Brasil, e as lições e experiências envolvidas.

Nos dia 23 e 24, a Federação realizou o "2º Fórum da Saúde Suplementar: Escolhas necessárias para o futuro", no Rio 

de Janeiro. O evento reuniu autoridades de todos os elos da cadeia de valor da saúde para discutir questões centrais 

do setor, como as órteses, próteses e materiais especiais e a judicialização na saúde, além de apresentar o encami-

nhamento das propostas estabelecidas na primeira edição. A linha condutora dos painéis foi o poder de escolha do 

beneficiário. A presidente da FenaSaúde abriu e concluiu o evento, enfatizando que não existe uma única solução para 

as questões do setor: “Somos todos consumidores de saúde e precisamos participar ativamente da cadeia de valor e 

decisória”.  O diretor-executivo da Federação palestrou sobre a evolução das propostas feitas no 1º Fórum. O Fórum 

estabeleceu uma agenda para o setor, que inclui avançar na discussão sobre os planos acessíveis, aumentar as infor-

mações disponíveis para tomadas de decisão, engajar a sociedade, intensificar as experiências de novos modelos de 

remuneração, implementar novos produtos com coparticipação e franquia; aprovar o VGBL Saúde e ainda intensificar 

o combate às más práticas e fraudes.

Para fechar o mês, no dia 30, José Cechin palestrou no painel “Gestão em Saúde", em Santos, trazendo à luz questões 

que podem ter soluções inteligentes a partir do debate coletivo. O evento foi organizado pelo Sistema A Tribuna de 

Comunicação.


