
01

Outubro de 2022 | Número 199

CNseg em ação

Publicação da Diretoria de Relações de 
Consumo e Comunicação da CNseg (Direc) 
Contato: comunica@cnseg.org.br

VOLTAR

............................................................................... Página 18

5º Seminário Jurídico irá aprofundar o 
debate entre o Poder Judiciário e o  
Setor de Seguros   

............................................................................... Página 19

Seguradoras se destacam na edição 2022 do 
ranking GPTW 150 Melhores Empresas Para 
Trabalhar no Brasil    

............................................................................... Página 22

Presidente da CNseg é entrevistado ao 
vivo no jornal da BandNews e fala sobre 
economia e seguro     

............................................................................... Página 18

Conjuntura CNseg:  indenizações e 
receitas permanecem em alta de dois 
dígitos no acumulado até agosto    

Iniciativa do Mercado de Seguros (IMS) tem 
participação da CNseg     
............................................................................... Página 19

Encontro setorial CNseg e SindSeg  BA/SE/TO 
reúne lideranças em Salvador    

............................................................................... Página 21



CNseg em ação

02VOLTAR

Notícias do Diretor-Presidente

Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Roberto Santos, em 20 de 
outubro, se reuniu, de forma remota, e tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Conselho Fiscal da CNseg - Comunicada a substituição de Laenio Pereira dos Santos por Celso Damadi (Porto 
Seguro) como membro efetivo do Conselho Fiscal da CNseg.

Articulação setorial - Região Sul - Noticiada a realização de encontros com os Sindicatos Regionais de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul e a imprensa local, no período de 19 a 23/09. 

Reunião com o Banco Central (PIX Recorrente) - Relatada reunião realizada em 29/09 com representantes do 
Banco Central, oportunidade em que foi abordada a implementação do PIX recorrente.

Reunião com o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Noticiada reunião realizada em 29/09 
o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, em 06/10, sobre subvenção do Seguro Rural
e Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR).

Iniciativa do Mercado de Seguros (IMS) - Informado que constarão da pauta da IMS os seguintes temas: a) 
utilização de recursos previdenciários e de capitalização como garantia em operações de crédito (proposto pela 
CNseg), b) aprimoramento regulatório que visa a transformar a contragarantia apresentada em contratos de 
seguro garantia em título executivo extrajudicial, c) regulamentação da Lei nº 14.430/2022 no que tange à autor-
regulação de corretores de seguro e a aspectos atinentes à habilitação de corretores de seguro, d) regulamen-
tação da Lei nº 14.430/2022 no que se refere ao papel do agente fiduciário e e) regulamentação do instituto da 
mediação em conflitos que envolvam contratos de seguro

Planos Tradicionais - Relatado o que segue: i) realizada a primeira reunião do Grupo de Trabalho instituído 
pela Susep; e ii) aguarda-se o estudo da consultoria EY sobre os efeitos nas empresas da não emissão de 
papéis em IGPM.

Habitacional – SH/FCVS - Relatadas reuniões com Esteves Colnago (Secretário Especial do Tesouro e Orçamento), 
Paulo Valle (Secretário do Tesouro Nacional) e Anelize Lenzi (Subprocuradora-Geral da Fazenda Nacional).

PL nº 1410/2022 - Seguro Catástrofe - Atualizadas as informações sobre o assunto.

5º Seminário Jurídico no STJ - Noticiado que a quinta edição do evento, organizado pela Revista Justiça & 
Cidadania, em parceria com a CNseg, será realizada no dia 01 de dezembro de 2022, das 9h às 18h, no audi-
tório do STJ, em Brasília. O evento contará com a apresentação de 04 painéis abordando os seguintes temas: 
i) VGBL e PGBL - Instrumentos securitários - Reflexões jurídico-econômicas; ii) A embriaguez no Seguro de
Vida; iii) Prescrição nas demandas securitárias - Reflexões e iv) Incorporação de Novas Tecnologias - Desafios
na saúde suplementar - Caminhos para desjudicialização. Ressaltada a importância da presença de todos
nesse relevante evento.
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Assuntos das Federações: temas regulatórios, projetos e desempenho setorial

Campanha de Comunicação do 
Setor de Seguros

Relatora Convidada: Superintendente Executiva de 
Comunicação e Imprensa Carla Simões: Atualizados, 
entre outros assuntos, os números gerais da campa-
nha referentes ao período de 30 de agosto a 15 de 
outubro de 2022 e apresentadas propostas de ações 
de sustentação.

FIDES 2023
Relator Convidado: Chefe de Gabinete Gustavo Brum: 
Atualizadas as informações sobre o evento que será 
realizado na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 24 
e 26 de setembro de 2023.

Cerimônia Prêmio Antonio 
Carlos de Almeida Braga

Relator Convidado: Chefe de Gabinete Gustavo Brum: 
Aprovada a realização da cerimônia de premiação do 
Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga, no dia 07/12, 
das 19h às 20h30, no Museu do Amanhã.

Open Insurance
Relator Convidado: Diretor Executivo Alexandre Leal: 
Atualizadas as informações sobre o assunto.

Relator: Edson Franco: Falou sobre as estatísticas dos Planos de Acumulação e Planos de 
Riscos (agosto/2022) e de pagamentos de sinistros e valores pagos decorrentes da Covid-19.

Relator: Antonio Trindade: Comentou as estatísticas dos Seguros de Danos e Responsabilidades 
(agosto/2022).

Relator: Denis Morais: Relatou as estatísticas da Capitalização (agosto/2022).

Conselho Fiscal da Escola de Negócios e Seguros  - 
Relator Convidado: Diretor Executivo Paulo Annes: 
Aprovada a substituição de Laenio Pereira dos Santos 
por Flavia Vieira Pereira, Superintendente Contábil (Sul 
América) no Conselho Fiscal da ENS. A outra vaga per-
manece sob a titularidade de Paulo Annes (Fenaseg).

Extra Pauta

Evento Brazil Conference Nova York - Relator 
Convidado: Diretor-Presidente Dyogo Oliveira:  
Noticiado que o evento que será realizado entre os 
dias 13 e 15 de novembro de 2022, na cidade de 
Nova York, nos Estados Unidos. A Conferência está 
sendo organizada pelo LIDE - Grupo de Líderes 
Empresariais e conta com o patrocínio da CNseg.

Representação Institucional

Habitacional CCFCVS: Aprovada a representa-
ção da Fenaseg no Conselho Curador do Fundo 
de Compensações e Variações Salariais (CCFCVS) 
com Glauce Carvalhal (Diretora Jurídica da CNseg) 
como representante titular e Fernanda Dantas 
(Diretora Jurídica da SulAmérica), como suplente.

Assuntos Regulatórios
Relator Convidado: Diretor Executivo Alexandre Leal: 
Atualizados os seguintes assuntos: i) SRO; ii) IMS – 
Iniciativa do Mercado de Seguros; iii) IMK – Regra de 
Investimentos; iv) Consulta Pública Susep nº 012/2022 
- Letra de Risco de Seguro; v) Consulta Pública Susep
nº 012/2022 - Letra de Risco de Seguro; vi) Consulta
Pública Susep nº 013/2022 - Codificação dos Ramos
de Seguro; vii) Consultas Públicas Susep nºs 014 e
015/2022 - Coberturas de Risco em Previdência e viii)
Consulta Pública Susep nº 016/2022 – Certidões.
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Assuntos Jurídicos

Presidente:  Washington L. B. da Silva 
(Zurich Minas Brasil)

Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Zoom
Data: 05/10

Assuntos tratados:

> Processos de interesse do mercado incluídos
em pauta: a) ACP nº 0011393-89.2013.5.01.0008.
Trabalhista. Comissão de Corretagem. Embargos
de Declaração; b) REsp nº 1.820.963/SP. Recurso
Especial afetado ao rito dos recursos repetitivos,
e que tem por objeto a proposta de revisão do
tema 677, que trata da obrigação do devedor
de quitar eventuais encargos decorrentes da
mora, ainda que a execução tenha sido integral
ou parcialmente garantida por depósito judicial;
e c) Conflito de Competência nº 148.188/DF.
SH/SFH. Definição da competência interna do
STJ para julgamento dos recursos e incidentes
que envolvam o SH/SFH, se a Primeira
Seção (Especializada em matérias de Direito
Público e Previdenciário) ou a Segunda Seção
(Especializada em matérias de Direito Privado);

> Enunciado 656 da Justiça Federal – Art. 765: Do 
princípio da boa-fé objetiva, resulta o direito 
do segurado, ou do beneficiário, de acesso 
aos relatórios e laudos técnicos produzidos na 
regulação do sinistro;

> V Seminário Jurídico de Seguros;

> Jurisprudência Comentada;

> OPIN. Atualizações;

> Consulta Pública nº 12/2022. Minuta de Resolução
CNSP - Dispõe sobre a emissão de Letra de Risco 
de Seguro por meio de Sociedade Seguradora de 
Propósito Específico e dá outras providências;

> Comissão da Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais. Atualizações; e

> 10º e 11º Colóquios de Proteção do Consumidor
de Seguros. Avaliação dos encontros.

Recursos Humanos

Presidente: Patrícia Coimbra (SulAmérica)
Zoom
Data: 06/10

Assuntos tratados:

> Apresentação 4º Estudo Mulheres no Setor de
Seguros – ENS;

> Benchamrking: atração e retenção de talentos no
setor de seguros.

Governança e Compliance

Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Zoom
Data: 11/10

Assuntos tratados:

> Apresentação da Moody’s sobre Agenda ESG -
Circular Susep nº 666/2022;

> Seminário de Controles Internos;

> Relato GT PLD/FTP;

> Consulta Pública nº 12/22 – Letra de Risco de
Seguros;

> Sugestões para o plano de regulação de 2023.

Processos e Tecnologia 
da Informação

Presidente: José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Zoom
Data: 13/10

Assuntos tratados:

> Atualizações:
• OPIN;
• SRO;
• Segurança Cibernética.

> Outros.

Comissões Temáticas
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Atuarial/Administração e Finanças

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Datas: 18 e 21/10

Assunto tratado:

> Alinhamento da CP nº 13/2022, que estabelece a
codificação dos ramos de seguro e dispõe sobre a
classificação das coberturas contidas em planos de
seguro, para fins de contabilização.

Atuarial/Administração e Finanças / 
Governança e Compliance / Gestão 
de Risco / Investimento / Resseguro 
/ Integração ASG

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Datas: 19, 20 e 21/10

Assunto tratado:

> Alinhamento da CP nº 12/2022 que dispõe sobre a
emissão de Letra de Risco de Seguro por meio de
Sociedade Seguradora de Propósito Específico e dá
outras providências.

Ouvidoria (extraordinária)

Presidente: Silas Rivele (Unimed Seguros)
Zoom
Data: 19/10

Assunto tratado:

> Debate da Resolução CNSP nº 445/22, que revoga a
Res. CNSP nº 279/13.

Comunicação e Marketing

Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco)
Teams
Data: 19/10

Assuntos tratados:

> Apresentação Infomoney - projeto de seguros;

> Resultados da campanha de comunicação;

> Entrada da FenaCap na Campanha;

> Apresentação de eventos.

Inteligência de Mercado

Presidente: Gilberto Garcia (Liberty)
Zoom
Data: 26/10

Assuntos tratados:

> Apresentação Análise de Mercado do Open
Insurance: Desafios, Oportunidades e Estratégias
por Gustavo Leança | Capgemini e Francisco Galiza;

> Apresentação do Certificado Digital Insurer + Brazil
por Samy Hazan;

> Resultado da pesquisa Benchmarking Área de
Inteligência de Mercado por Priscila Aguiar | CNseg;

> Outros assuntos.

Processos e Tecnologia 
da Informação

Presidente: José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Zoom
Data: 26/10

Assunto tratado:

> Apresentação sobre a Assinatura Eletrônica do
gov.br por Pollyana Carla, coordenadora geral de
integração de serviços a identidade digital.

LGPD 

Presidente: Sergio Roberto Oliveira (Tokio Marine)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Zoom
Data: 28/10

Assunto tratado:

> Análise da minuta de atualização do Guia de Boas
Práticas do Mercado Segurador Brasileiro sobre a
Proteção de Dados Pessoais.

Governança e Compliance 
(extraordinária)

Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Zoom
Data: 31/10

Assuntos tratados:

> Governança Open Insurance;

> SRO;

> Seminário de Controles Internos.
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Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, conduzida pelo presidente Antonio 
Trindade, em 06 de outubro por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

• Reunião do Conselho Diretor da CNseg;

• Criação do IMS (foco em seguros), a exemplo do 
IMK;

• Fides 2023;

• Nota Jurídica da Procuradoria da Susep – Recursos 
do DPVAT são de natureza privada;

• DPVAT – Atual proposta em análise no Ministério da 
Economia;

• Reuniões com Banco Central e SENACON – 
Aproximação com Membros do CNSP.

Notícias do Presidente

Seguro Garantia – Relator: Roque Melo (Diretor/
Presidente da Comissão de Riscos de Crédito e 
Garantia da FenSeg): falou sobre os Grupos de 
Trabalho que foram criados com o objetivo de 
difundir os novos normativos da Susep aos órgãos 
públicos e as alterações que necessariamente deve-
rão ser efetuadas nos produtos das seguradoras. 
Nessa linha, ressaltou a importância da realização 
de evento em Brasília para as discussões e esclare-
cimentos sobre a questão, recomendando que 
todas as congêneres que operam no segmento 
participem dos custos para organização do 
Simpósio, considerado de extrema relevância para 
a compreensão do novo clausulado das apólices e 
para aproximação maior com as agências, autar-
quias e instituições governamentais.

Pátio Legal – Histórico, Panorama Geral, Atual 
Estágio e Opinião Jurídica – Relatora: Glauce 
Carvalhal (Diretora Jurídica da CNseg): apresenta-
ção do histórico e a situação atual.

Fundo de Estabilidade do Seguro Rural – Relator: 
Danilo Silveira (Diretor-Executivo da FenSeg): falou 
sobre a proposta do mercado segurador para 
implementação do FESR e divulgou a troca de cor-
respondências com o MAPA.

Apresentações

Pauta Deliberativa

Comissão de Transportes da FenSeg - homologa-
dos os nomes de Alexandre Leal Rodrigues (HDI) e 
Marcos Antonio Nogueira Siqueira (Liberty) como 
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.

Comissões Temáticas da CNseg: confirmadas as 
seguintes alterações:

• Comissão de Gestão de Riscos e Comissão de 
Governança e Compliance - Inclusão de Robson 
Petersen do Amaral (Liberty Seguros), em vagas 
disponíveis nas comissões. 

• Comissão de Administração e Finanças - 
Inclusão de Alexandre Coli (Euler Hermes/
AllianzTrade) em vaga disponível na comissão.

• Comissão de Assuntos Fiscais - Inclusão de Kátia 
Gonçalves Othero (Euler Hermes/AllianzTrade) em 
vaga disponível na comissão. 

ABGR – Expo 2022 – 16 e 17/11/2022: Divulgado o 
evento da ABGR, que poderá contar com o apoio 
das Comissões Técnicas da FenSeg com sugestões 
de temas e palestrantes.

IMS - Iniciativa de Desenvolvimento do Mercado 
Segurador: Relatada a iniciativa, coordenada no 
âmbito da Secretaria de Política Econômica, da 
Assessoria Especial de Estudos Econômicos do 
Ministério da Economia, voltada para formulação 
de estudos e propostas que visem promover uma 
maior eficiência e o desenvolvimento dos merca-
dos de seguros, resseguros, previdência comple-
mentar aberta e capitalização. Divulgados o ofício 
CNseg/PRESI – 43/2022 e a listagem de temas 
sugeridos pela CNseg e por outras instituições.

Grupos de Trabalho: Informações sobre os quatro 
GT’s criados pela CNseg para estudo/análise de 
temas que possibilitem desenvolvimento do mer-
cado seguro.

Pauta Informativa
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Comissões

Riscos Patrimoniais – Massificados 

Presidente: Jarbas Medeiros (Porto Seguro)
Data: 04/10
Teams

Assuntos tratados:

> Oferta de Seguro Empresarial e RC para as marinas 
e garagens náuticas de embarcações de esporte e 
recreio;

> Participação da DISERV/CNseg para relatar 
projetos relacionados aos seguros Patrimoniais 
Massificados. Relatores: André Vasco, Juliana 
Cardim e Guilherme Rocha;

> Projeto de Lei nº 1410/2022 – Deputada Tabata 
Amaral - Dispõe sobre o seguro obrigatório de 
danos pessoais e materiais causados por desastres 
naturais relacionados a chuvas;

> Comissionamento produto Imobiliário;

> Ideia de novo formato para produto Condomínio

> Resolução CNSP – Assistência 24 horas;

> Ressarcimento – Danos Elétricos – GT Light;

> IP Residencial;

> IRDR – Atualização – Participação: Rafaela Soares 
Barbosa (SEJUR/CNseg);

> Criação de Ramo Específico para o seguro de 
Celulares;

> Criação da Subcomissão de Sinistros Patrimoniais 
– Indicados;

> Assuntos gerais:
 • Troca de Informações/Estudo de Casos.

Seguro Habitacional

Presidente: Lincoln Peixoto (CNP)
Data: 04/10
Teams

Assuntos tratados:

> STJ – REsp nº 1.803.225/PR e REsp nº 1.799.288/PR;

> STJ – Recurso Especial nº 1.804.965/SP;

> STF – RE nº 827.996/PR – Competência de 
Julgamento de ações do SH/SFH;

> Consulta Pública nº 4/2022 - Reformulação da 
Resolução CNSP nº 205/2009;

> Home Equity Versus Apólice do SH-AM;

> Concorrência de Apólice (Circular Susep nº 
620/2020);

> Definição da data de realização do novo webinar e 
dos palestrantes;

Open Insurance: Assunto na pauta da reunião do 
Conselho Diretor da Susep.

Plano de Regulação da Susep: Dado o conheci-
mento sobre a elaboração, pela autarquia, de plano 
de regulação de 2023 e sobre a possibilidade de 
envio de sugestão de temas para integrar o refe-
rido plano.

Orçamento: Apresentadas as principais premissas 
a serem respeitadas na elaboração do orçamento 
da FenSeg para 2023.

Comissões Técnicas: Listados os principais em 
estudo nas Comissões Técnicas da FenSeg.

Reunião CNseg e BACEN: Divulgada a reunião, 
que teve como pauta “Seguros como instrumento 
de mitigação da exigência de capital para institui-
ções financeiras”.

Temas Regulatórios: Encaminhada a documenta-
ção relativa às Consultas Públicas nºs 12 e 13/2022.

Pautas das Comissões Técnicas: Divulgados os 
temas que foram discutidos em setembro/22.

Demonstrações Financeiras: Apresentadas as 
demonstrações financeiras relativas ao mês de 
julho/2022.

Estatísticas: Disponibilizadas as estatísticas da 
Susep relativas ao mês de julho/2022.
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> Assuntos gerais

 • Evolução de Financiamentos no SBPE e de 
Prêmios da Carteira do SH/AM;

 • Sugestão de pauta da próxima reunião;

 • Encerramento.

Riscos Patrimoniais –  
Grandes Riscos  

Presidente: Marcelo Gil Orlandini (Mapfre)
Data: 05/10
Teams

Assuntos tratados:

> Trabalhos da Subcomissão de Gerenciamento 
de Riscos Patrimoniais – Atualização;

> Proposta de Cláusulas para Envio à Comissão 
de Assuntos Jurídicos para Subsidiar Negativas 
de Sinistros Relacionadas ao Cumprimento de 
Protecionais ou Alternativas de Atuação;

> Ações Pós-Evento “Valor em Risco Declarado”;

> Assuntos gerais/troca de Informações.

Prevenção e Combate à Fraude 

Presidente: Abelardo Guimarães (Bradesco)
Data: 06/10
Teams

Assuntos tratados:

> Eleição para Vice-Presidente;

> Projeto CarBigData;

> Relato das Subcomissões: Assistência / 
Automóvel / Patrimonial / Transporte;

> Subcomissão Seguro Rural – Implementação;

> Relato do Consultor Jurídico;

> Assuntos GPCF.

Seguros Gerais - Afinidades 

Presidente: Luis Reis (Zurich)
Data: 07/10
Teams

Assuntos tratados:

> Consulta Pública Susep nº 13/2022 - Estabelece a 
codificação dos ramos de seguro e dispõe sobre a 
classificação das coberturas contidas em planos de 
seguro, para fins de contabilização – Prazo: 13/10/2022 
– Proposta para criação de ramo para seguro celular 
(Relatores: Luis Reis/Zurich e Patrícia Soeiro/Axa);

> Seguro celular – Dados para estimativa de mercado 
– Observações da CRP-Massificados (Relatora: Paula 
Tassi/HDI);

> Consulta Pública Susep nº 12/2022 – Emissão de 
Letra de Risco de Seguro por meio de Sociedade 
Seguradora de Propósito Específico – Prazo: 
14/10/2022 – Para ciência;

> Garantia Estendida – Indenização em Dinheiro – 
Aumento do valor dos bens – Monitoramento do tema;

> Pauta de temas para mídias sociais – Trabalho do GT;

> Cartilha “Entenda o Seguro Garantia Estendida: 
Orientações para o Consumidor” – Publicação da 
FenSeg – Atualização;

> Manual boas práticas varejo – Análise da minuta 
enviada em 27/04/2022 (Relatora: Patrícia Soeiro/Axa);

> Criação do GT FenSeg/Fenacor – Sugestões de temas 
para o GT;

> Assuntos gerais: divulgação site “Seguros pra todos” – 
Campanha da CNseg.

Seguros Gerais - Afinidades  

Presidente: Luis Reis (Zurich)
Data: 11/10
Teams

Assunto tratado:

> Alinhamento – Consulta Pública Susep nº13/2022.

Transportes 

Presidente em exercício: Alexandre Leal (HDI)
Data: 11/10
Teams

Assuntos tratados:

> Subcomissão de Gerenciamento de Riscos de 
Transportes – Participação: Mirian Alves (Coordenadora 
da Subcomissão/Tokio Marine);
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> Pleito da CNseg para suspensão temporária do
SRO;

> RCTR-VI – atualizações;

> Vice-Presidência da Comissão de Transportes;

> Assuntos diversos.

Assuntos Jurídicos 

Presidente: Sylvia Varoto (CNP)
Data: 14/10
Teams

Assuntos tratados:

> IRDR – Atualização (Relatora: Rafaela Barbosa/
SEJUR-CNseg);

> Consulta Pública Susep nº 12/2022 – Emissão de
Letra de Risco de Seguro por meio de Sociedade
Seguradora de Propósito Específico – Prazo:
14/10/2022 – Para ciência (Relatores: Joel Gomes,
Katya Bastos e Raquel Alves/FenSeg);

> Consulta Pública Susep nº 13/2022 – Codificação
dos ramos de seguro e dispõe sobre a classificação
das coberturas contidas em planos de seguro, para
fins de contabilização – Prazo: 13/10/2022 – Para
ciência (Relatores: Joel Gomes, Katya Bastos e
Raquel Alves/FenSeg);

> Assuntos gerais.

Automóvel 

Presidente: Marcelo Sebastião (Porto Seguro)
Data: 19/10
Teams

Assuntos tratados:

> Participação da Empresa APL;

> Pátio Legal RJ;

> Projeto CarBigData;

> Central de Bônus:
• Regras de Bônus;
• Implantação do novo layout;

> Assuntos de sinistros;

> Tabela FIPE;

> GT Misto FenSeg e Fenacor;

> Reunião com a SENATRAN;

> Assuntos gerais:
• DPVAT;
• Vistoria prévia;
• Itens vigentes.

Seguro Rural

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Data: 20/10
Teams

Assuntos tratados:

> Subvenção Federal;

> Subvenção Estadual: Paraná/São Paulo;

> Fundo de Estabilidade do Seguro Rural;

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

> Instituto Pensar Agro;

> Assuntos gerais:
• ANSP;
• Apresentação de Prestador para DISERV;
• Reunião em dezembro.

Riscos de Crédito & Garantia 

Presidente: Roque Melo (Junto)
Data: 20/10
Teams

Assuntos tratados:

Garantia

> Webinar: Seguro Garantia – Circular Susep nº
662/2022 (Relator: Rafael Bertramello/Chubb);

> Cartilha para divulgação – Trabalhos do GT
(Relator: Roque Melo/Junto Seguros);

> Minuta: Novos Clausulados ANEEL – Elaboração
de novo clausulado: licitante e performance –
Trabalhos do GT (Relatora: Ketlyn Parolin Bertholdi
Stefanovic/Junto Seguros);

> Minuta: Novos Clausulados ANP – PEM e Licitante
– Consulta Pública ANP n.º 21 (Relatores: Ketlyn
Parolin Bertholdi Stefanovic/Junto Seguros e
Henrique Machado/Pottencial);
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> Minuta: Apólice de Seguro Garantia para 
Execuções Fiscais – PGFN – Trabalhos de GT 
(Relatores: Ketlyn Parolin Bertholdi Stefanovic/
Junto Seguros e Henrique Machado/Pottencial);

> Minuta: Apólice de Seguro Garantia para 
Execuções Fiscais – PGM n.º 1121/2022 – 
Trabalhos do GT – Validação (Relator: Átila 
Santos/Newe);

> ANTT – Ofício SEI Nº 29597/2022/COARP/GEEST/
SUPAS/DIR-ANTT – Estruturação de seguro 
garantia para transporte rodoviário coletivo 
interestadual de passageiros – Ofício FenSeg n.º 
41/2022 – Criação de GT para estudo (Relatores: 
Roque Melo/Junto Seguros e Átila Santos/Newe);

> Decreto de Desativação de Barragens – Garantia 
Financeira – Lei nº 23.291/2019 – Ofício FenSeg 
nº 40/2022 enviado à Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
do Estado de Minas Gerais;

> Consulta Pública Susep nº 12/2022 – Dispõe 
sobre a emissão de Letra de Risco de Seguro 
por meio de Sociedade Seguradora de Propósito 
Específico – Para ciência;

> Consulta Pública Susep nº 13/2022 – Estabelece 
a codificação dos ramos de seguro e dispõe 
sobre a classificação das coberturas contidas em 
planos de seguro, para fins de contabilização – 
Para ciência;

> Assuntos gerais.

Responsabilidade Civil Geral 

Presidente: Fabio Barreto (Chubb)
Data: 21/10
Teams

Assuntos tratados:

> Participação nas Reuniões do GT- Open 
Insurance da CNseg;

> Resolução CNSP nº 450/2022 – Torna facultativo 
o Open Insurance para Grandes Riscos;

> Reuniões com Órgãos Governamentais 
– Concessões;

> Encontro de RC da AIDA – Palestras;

> ABGR - Expo 2022 – 16 e 17/11/2022;

> Temas sugeridos para discussão:
 • Extensão de cobertura para “Queimadas 

involuntárias”;

 • Empregador: extensão de cobertura para  
danos decorrentes da circulação de veículos  
em via pública;

 • Danos a veículos ocorridos no tombador;

> Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos 

Presidente: Luis Felipe Smith (Tokio Marine)
Data: 25/10
Teams

Assuntos tratados:

> EXPO ABGR - 16 e 17/11;

> Campanha sobre Seguros – CNseg/Associadas 
Federações;

> Resolução CNSP nº 450/2022 – Torna facultativo o 
Open Insurance para Grandes Riscos;

> Projeto de Lei 1410 – Catástrofe;

> Calendário 2023 / Temas para Análise;

> Assuntos diversos.

Riscos de Engenharia (CRE)

Presidente: Fabio Silva (Zurich)
Data: 27/10
Teams

Assuntos tratados:

> Indicação temas para o GT – FenSeg/Fenacor;

> Reunião SEINFRA/MG – Clausulado do Edital do 
Rodoanel – Riscos de Engenharia;

> ANTT – Envio sugestão fora do prazo; 

> GT Roubo e furto – Atualização;

> DNIT – Reunião GT Multidisciplinar Engenharia e  
RC Geral – Atualização;

> Consulta Pública Susep nº 12/2022 – Dispõe sobre 
a emissão de Letra de Risco de Seguro por meio 
de Sociedade Seguradora de Propósito Específico – 
Para ciência;

> Consulta Pública Susep nº 13/2022 – Estabelece a 
codificação dos ramos de seguro e dispõe sobre a 
classificação das coberturas contidas em planos de 
seguro, para fins de contabilização – Para ciência;

> Plano de Ação 2022;

> Assuntos gerais.
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Diretoria FenaPrevi
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, conduzida pelo presidente 
Edson Luis Franco, em 18 de outubro, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Renovação do contrato celebrado com a 
COPPETEC/UFRJ, relacionado à atualização 
das Tábuas Biométricas BR-EMS; 

Open Insurance;

Seguro de Vida Universal (Resolução CNSP nº 344/2016); 

Planos Tradicionais; 

25º Encontro Nacional FenaPrevi.

Na ocasião foi aprovado o novo Diretor Estatutário da Federação, Jorge de Souza Andrade (Capemisa).

Investimentos (conjunta com a 
CNseg)

Presidente: Vinicius Cruz (Bradesco) 
Meio Remoto
Data: 10/10

Assuntos tratados: 

> Nova norma de investimentos; 

> Consulta Pública nº 12/2022 – Letra de Risco de 
Seguro; 

> Proposta de Cartilha de Orientação ASG elaborada 
pela Subsecretaria do Regime de Previdência 
Complementar - SURPC/SPREV.

Produtos de Risco | Atuarial

Presidentes:  Ana Flávia Ferraz (Bradesco) 
  Celina Silva (Brasilprev)

Meio Remoto
Data: 11/10

Assunto tratado:

> Estudos relacionados à covid-19 e outras 
pandemias.

Comissões

Produtos de Risco | Produtos por 
Sobrevivência | Atuarial |  
Assuntos Contábeis e Fiscais 
(conjunta com a CNseg)

Presidentes:  Ana Flávia Ferraz (Bradesco) 
  Sandro Costa (Brasilprev) 
  Celina Silva (Brasilprev) 
  Flávia Vieira (SulAmérica)

Meio Remoto
Data: 18/10

Assunto tratado: 

> Consulta Pública nº13/2022 - Codificação dos 
ramos de seguro e classificação das coberturas 
contidas em planos de seguro, para fins de 
contabilização.

Produtos de Risco | Produtos por 
Sobrevivência | Atuarial | Assuntos 
Contábeis e Fiscais | Investimentos 
(conjunta com a CNseg)

Presidentes:  Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
   Sandro Costa (Brasilprev)
   Celina Silva (Brasilprev)
   Flávia Vieira (SulAmérica)
   Vinicius Cruz (Bradesco)
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Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por Manoel Peres, em 26 
de outubro, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Temas jurídicos;

Temas institucionais;

Relações governamentais;

Comunicação;

Assuntos regulatórios.

Meio Remoto
Data: 19/10

Assunto tratado: 

> Consulta Pública nº 12/2022 – Letra de Risco de 
Seguro.

Comunicação, Marketing e Eventos

Presidente: Kelly Conde (Mapfre) 
Meio Remoto
Data: 20/10

Assuntos tratados: 

> Balanço do X Fórum Nacional de Seguro de Vida e 
Previdência Privada 2022;

> 25º Encontro Nacional da FenaPrevi;

> Resultado da concorrência para assessoria de 
imprensa; 

> Concorrência para contratação de agência de 
design e digital.

Produtos de Risco | Produtos por 
Sobrevivência | Atuarial |  
Assuntos Contábeis e Fiscais 
(conjunta com a CNseg)

Presidentes:  Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
   Sandro Costa (Brasilprev)
   Celina Silva (Brasilprev)
   Flávia Vieira (SulAmérica)
Meio Remoto
Data: 21/10

Assuntos tratados: 

> Consulta Pública nº 13/2022 – Codificação dos 
ramos de seguro e classificação das coberturas 
contidas em planos de seguro, para fins de 
contabilização.

Produtos de Risco | Produtos por 
Sobrevivência | Atuarial 

Presidentes:  Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
   Sandro Costa (Brasilprev)
   Celina Silva (Brasilprev) 
Meio Remoto
Data: 24/10

Assunto tratado: 

> Consultas Públicas nºs 14 e 15/2022 - Operação 
das coberturas de risco oferecidas em planos de 
previdência complementar aberta.

Assuntos Jurídicos

Presidente: Greicilane Ruas (Icatu) 
Meio Remoto
Data: 24/10

Assuntos tratados: 

> Atualização do legislativo; 

> Atualização do judiciário; 

> Pareceres jurídicos em andamento;

> Controvérsia nº 450/STJ - Recursos Especiais;

> Consulta Pública nº 16/2022 – Fornecimento de 
certidões; 

> 5º Seminário Jurídico CNseg.
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Comissões

Relacionamento com Prestadores

Presidente: Tereza Villas Boas (SulAmérica)
Teams
Data: 03/10

Assuntos tratados: 

> Agenda Regulatória da ANS - 2023-2025;

> Lei nº 14.454/2022;

> Comissão de Honorários Médicos do Estado de PE;

> Projeto de Lei (PE) nº 3.358/2022;

> Projeto de Lei (ES) nº 138/2022;

> Projeto de Lei (MT) nº 399/2022;

> Projeto de Lei (PB) nº 3700/2022.

Assuntos Assistenciais

Presidente: Roberto Viana (Porto Seguro)
Teams
Data: 04/10

Assuntos tratados: 

> Agenda Regulatória da ANS – 2023-2025;

> Lei nº 14.454/2022;

> Indicação para a Câmara Técnica CBHPM da ANS.

Solvência

Presidente: Glaucia Carvalho (SulAmérica)
Teams
Datas: 04, 13, 21 e 26/10

Assunto tratado: 

> Consulta Pública nº 102 – Capital Baseado em
Riscos, considerando o risco de mercado.

Ética

Presidente: Natália Schaffer (SulAmérica)
Teams
Data: 05/10

Assuntos tratados: 

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

Relacionamento com Cliente

Presidente: Carlos Frinhani (Vision Med)
Teams
Data: 06/10

Assuntos tratados: 

> Agenda Regulatória ANS;

> Reunião DIFIS;

> Alinhamento Estratégico FenaSaúde;

> Informes:
• SAC;
• Monitoramento de NIPs – Rol estendido.

GT DPI ISS

Coordenador: Sandro Leal (FenaSaúde)
Data: 07 e 14/10
Teams 

Assuntos tratados:

> Minuta ofício CNF sobre resolução CGOA n° 6;

> Pesquisa sobre a utilização do sistema;

> Status pareceres jurídicos.

GT Atenção Primária

Coordenadora: Vera Sampaio (FenaSaúde)
Data: 07/10
Teams 

Assunto tratado:

> Revisão da RN 506.
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Avaliação de Tecnologias em Saúde

Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Teams
Data: 14/10

Assuntos tratados: 

> Atualização das tecnologias demandadas ou
incorporadas na CONITEC;

> Lei nº 14.454/2022;

> Ações estratégicas para 2023.

Odontológica

Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev)
Teams
Data: 18/10

Assuntos tratados: 

> Alinhamento Estratégico da FenaSaúde – 2023;

> Agenda Regulatória da ANS – 2023-2025.

Técnica de Saúde

Presidente: Luiz Celso Dias Lopes 
       (Notredame/Intermédica)

Teams
Data: 18/10

Assuntos tratados:

> Alinhamento Estratégico 2023;

> GT RESUS;

> COPISS;

> GT IDSS;

> Informes:
• Agenda Regulatória;
• Ofício SAC;
• Ofício sobre a indisponibilidade de acesso ao IGR;
• Gerência de Fraude;
• Reuniões ANS;
• Assuntos jurídicos.

GT Ressarcimento ao SUS

Coordenador: Jansen N. Pereira
Data: 10/10
Teams 

Assunto tratado:

> Reunião com a ANS.

Jurídica

Presidente: Fabiano Catran (Unimed Seguros)
Teams
Data: 13/10

Assuntos tratados: 

> Apresentação V Seminário Jurídico;

> Atualizações STF:
• RE nº 630.852 - Estatuto do Idoso Informes;
• Rol de Procedimentos e Lei nº 14.454/2022;

> Informes:
• Ofício RN nº 432/2017;
• Alinhamento Estratégico;
• Parceria FenaSaúde e Migalhas;

> Comitê Estadual de Saúde TJ/SP– Convênio de
Desjudicialização da Saúde - Report;

> IRDR/PR – Reembolso sem Desembolso
- Deliberação;

> Lei (PB) nº 12.378/2022 –Estatuto da Pessoa com
TEA – Atualização.

Comunicação

Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Microsoft Teams
Data:  13/10

Assuntos tratados: 

> Apresentação dos resultados da assessoria de
imprensa;

> Apresentação dos resultados de redes sociais;

> Pauta-denúncia sobre fraudes e Proposta de
realização de Webinar;

> Apresentação das Linhas Gerais do Planejamento
Estratégico da FenaSaúde em 2023 e Discussão
sobre ações propostas.
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Participação da Federação em eventos do setor

Global Summit Telemedicine & 
Digital Health 2022
Tema: Acesso às Tecnologias Inovadoras na Saúde 
Suplementar

Palestrante: Vera Valente

Data: 04/10

51ª Convenção Nacional Unimed
Tema:  O Futuro da Saúde Suplementar Novas 
Tecnologias e Marco Regulatório

Palestrante: Vera Valente

Data: 05/10

Grand Round Virtual Hospital de 
Clínicas Porto Alegre
Tema:  Saúde baseada em valor: perspectivas para o 
Brasil

Palestrante: Hellen Harumi Miyamoto

Data: 05/10

Summit Saúde & Bem-Estar 2022
Tema:  Sustentabilidade do setor saúde no 
pós-pandemia 

Palestrante: Manoel Antonio Peres

Data: 20/10

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Denis Morais, ocorreu extra-
ordinariamente em 19 de outubro, quando foram tratados os seguintes assuntos:

Revisão Planejamento;

Premissa orçamento 2023;

Substituição Conselho Fiscal e Indicação de 
membro suplente;

Inclusão da FenaCap no Plano de Comunicação 
da CNseg;

Indicação de membros para Iniciativa de Mercado 
de Seguros.

Conhecimento

Resumo dos Processos do CRSNSP: José Maia e 
Ricardo Santana apresentaram um resumo dos 
processos julgados, bem como os principais grupos 
de intercorrências;

Relato CPC: Antonio Fonseca e Carlos Corrêa 
informaram sobre o plano de desenvolvimento de 
mercado, com a constituição de 4 Grupos de 
Trabalho, sendo eles: Imagem do Seguro, 
desenvolvimento de canais de distribuição, produtos 
e eficiência regulatória. Também foram relatados o 
andamento do IMS (Garantias) e do GT/SRO;

Relato CAJ: Simone Moregola relatou sobre a 
nova Resolução CNSP nº 446/2022 e Circular 
Susep n° 676/2022, ambas editadas para 
adequação da Lei nº 14.322 (Filantropia 
Premiável). Também informou sobre a publicação 
da Resolução CNSP nº 445/2022 (Ouvidoria) e 
sobre a devolutiva “CACTVS”;

Relato CCOM: Roberta Monteiro informou sobre 
os resultados das assessorias de imprensa e 
comunicação;
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Comissões

Comunicação 

Presidente: Roberta Monteiro (Brasilcap)    
Teams  
Data: 13/10 

Assuntos tratados:  

> Apresentação de resultados de setembro/2022:
Danthi e Quintal;

> Painel de pesquisa;

> Editoria Estágio: Vídeos dos estagiários para
redes sociais.

Produtos, Atuarial e de Tecnologia  

Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)  
Teams  
Data: 25/10

Assuntos tratados:

> Relato GT SRO;

> Relato GT Incentivo;

> Open Insurance – Atualização.

Jurídica e de Controles Internos 

Presidente: Simone Moregola (Liderança Capitalização)    
Teams    
Data: 27/10

Assunto tratado:

> Novas Resoluções e Circulares:   Resolução CNSP n°
446/2022 e Circular Susep n° 676/2022 – Adaptação
a Lei n° 14.332/2022 (Filantropia Premiável) e
Resolução CNSP n° 445/2022 (Ouvidoria).

Administração e Finanças   

Presidente: Jairton Guimarães (Brasilcap Capitalização)   
Microsoft Teams   
Data: 28/10

Assuntos tratados:

> Fala do Presidente da FenaCap;

> Relatos: CINV/CNseg e CAFIS/CNseg – Reforma
Tributária;

> IFRS: Parecer Tributário, Novas Resolução e
Circulares (Resolução CNSP n° 448/2022 e Circular
Susep n° 678/2022).

Relato CAF: Jairton Guimarães relatou sobre a 
publicação da Resolução CNSP n° 448/2022 (CP nº 
07/2022) e Circular Susep n° 678/2022 (CP nº 
08/2022). Ademais, informou que o escritório 
Bichara encaminhou uma primeira minuta do 
parecer tributário;

Relato OPIN: Raquel Bonel apresentou as 
atualizações sobre Open Insurance; 

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

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

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

Minas Gerais: arrecadação de seguros no Estado cresce 22,3% 

O mercado segurador de Minas Gerais está aquecido 
e, entre janeiro e agosto, arrecadou um valor 22,3% 
maior que o do mesmo período de 2021, informa o 
jornal Diário do Comércio na edição de 6 de outubro, 
com base em dados informados pelo diretor Técnico 
e de Estudos da CNseg, Alexandre Leal. 

De acordo com Leal, em termos de crescimento da 
arrecadação, os seguros com mais destaque no perí-
odo foram os voltados para os segmentos de danos 
e responsabilidades, como o seguro de Automóvel, 
que cresceu 40,1%, atingindo a cifra de R$2,7 bilhões; 
o seguro de Transportes, que cresceu 54,9%, alcan-
çando a marca de R$ 290,5 milhões; e o seguro Rural,
que avançou 53% nesses oito meses e arrecadou
R$664,6 milhões.

No mercado de seguros relacionados à cobertura de 
pessoas, Minas Gerais também apresenta um bom 
desempenho, estando acima da média brasileira. “No 
Brasil, o setor de seguro de pessoas, que pega tanto 
seguro de vida, prestamista, viagem, como também 
planos de acumulação, principalmente, o VGBL e o 
PGBL - representa 60,6% da arrecadação de seguro. 
Em Minas é quase 63%. Então, proporcionalmente, 
ele é um pouquinho mais forte em Minas do que no 
resto do Brasil. Em contrapartida, o seguro de danos 
e responsabilidades é um pouquinho mais baixo. No 
Brasil, ele representa 31,5% e, em Minas, 28,4%”, afir-
mou o diretor da CNseg. 

Entretanto, de acordo com a reportagem, o setor de 
seguros, assim como vários outros setores da eco-
nomia brasileira, sofre com inúmeras variáveis que 
alteram os custos para as seguradoras e, consequen-
temente, para o cliente final. E, entre os fatores que 
podem influenciar a oscilação dos preços, Alexandre 
Leal destaca o risco inerente ao produto, a inflação 
e o custo de capital das empresas. Como exemplos, 
cita as mudanças climáticas, que afetam as safras 

e alteram os custos do Seguro Rural, e o aumento 
dos gastos com as despesas administrativas devido 
à inflação. 

Outro desafio para o setor citado na reportagem é 
a alta no pagamento das indenizações, que cresceu 
21,4% entre janeiro e agosto de 2022, enquanto a arre-
cadação cresceu 17,3%. Por outro lado, explicou Leal, 
os normativos publicados pelo órgão regulador nos 
últimos anos facilitaram a criação de novos produtos, 
mais adequados às necessidades dos clientes, apesar 
de ainda haver demandas que requerem atenção das 
seguradoras. Uma delas é o open insurance, disse Leal, 
explicando tratar-se de “um ecossistema onde as infor-
mações dos produtos de seguros vão ser disponibili-
zados de forma padronizada para a sociedade”. Outros 
desafios citados por ele dizem respeito à evolução da 
digitalização de processos e ao ambiente econômico 
brasileiro, em especial, em ano de eleição, no qual a 
economia tende a ficar mais volátil.  

A matéria encerra afirmando, com base em dados da 
CNseg, que o setor segurador brasileiro deve fechar 
o ano com um crescimento 13,7% maior que 2021,
atingindo a cifra de R$350 bilhões.

Clique aqui para ler a matéria na íntegra.

https://diariodocomercio.com.br/economia/arrecadacao-de-seguros-cresce-223-no-estado/
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As indenizações pagas pelas seguradoras, assim como 
suas receitas, permaneceram em alta de dois dígitos 
no acumulado do ano até agosto.  As indenizações, 
benefícios, resgates e sorteios cresceram 21,4% (para 
R$ 149,3 bilhões no ano), comparando-se ao mesmo 
período de 2021. Os dados constam na edição nº 79 
da Conjuntura CNseg. No caso da arrecadação acu-
mulada até agosto, a alta é de 17,3% (R$ 233,3 bilhões) 
em relação aos oito primeiros meses do ano passado.

Em agosto as indenizações totalizaram R$ 18,7 bilhões, 
8,7% acima do mesmo mês de 2021. “Ainda que no mês 
a arrecadação tenha crescido mais do que as indeni-
zações, no ano, a situação permanece inalterada, com 
as indenizações, benefícios, resgates e sorteios avan-
çando mais do que a arrecadação”, assinala editorial 
do presidente da CNseg, Dyogo Oliveira.

A arrecadação em agosto foi de R$ 33,4 bilhões, 27% 
a mais do que o movimentado no mesmo mês de 
2021. Esse desempenho se deveu à arrecadação forte 
em carteiras com maior participação de mercado, 
como Rural (alta de 45,4% sobre agosto de 2021), 
Automóvel (+44,4%) – ambas do segmento de Danos e 
Responsabilidades –, e, em Pessoas, o VGBL (+31,4%). 
Com isso, a receita do mês (R$ 33,4 bilhões) tornou-se 
a maior do ano. Agosto foi também o melhor do ano 
para Automóvel, VGBL, além do Prestamista (20%).

Seguro: crescimento da arrecadação e 
pagamento de indenizações superam as 
expectativas no acumulado de 8 meses

Nos oito primeiros meses de 2022, os resgates e bene-
fícios pagos pelo VGBL (R$ 72,9 bilhões, alta de 22,5% 
em relação ao mesmo período de 2021) e as inde-
nizações de Auto (R$ 20,2 bilhões, avanço de 43,5% 
em relação ao ano passado) e do seguro Rural (R$ 9,5 
bilhões, 131,6% a mais do que em 2021) “continuam 
sendo os maiores responsáveis pela alta robusta dos 
pagamentos feitos pelo setor em 2022”, relata ele.   

A publicação destaca também a performance posi-
tiva dos Seguros de Responsabilidade Civil (RC). 
Entre os produtos disponíveis nas gôndolas de 
Responsabilidades, há o seguro de RC Geral, que teve 
alta de 38,3% na arrecadação em agosto. Esse seguro 
indeniza terceiros após sentença judicial transitada 
em julgado em desfavor do segurado por danos invo-
luntários. No acumulado do ano, a arrecadação desse 
seguro já cresceu 12,5%, enquanto o pagamento de 
indenizações, 66%.

O 5º Seminário Jurídico de Seguros, que acontece no 
próximo dia 1º de dezembro, no auditório externo do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília (DF), pre-
tende aprofundar o debate entre o Poder Judiciário e o 
Setor de Seguros. O encontro, promovido pela Revista 
Justiça & Cidadania e a Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), com apoios 
da CNseg e do STJ, vai reunir ministros do STJ, magistra-
dos, operadores do direito, especialistas no mercado de 
seguros e dirigentes das maiores seguradoras do País.

Para a diretora Jurídica da CNseg, Glauce Carvalhal, 
a cada edição, o Seminário se mostra mais rele-
vante para o setor segurador. “Os painéis têm a tra-
dição de reunir especialistas que contribuem para o 

aprofundamento e para a reflexão dos mais variados 
temas que impactam diretamente a vida dos segura-
dos. É um evento essencial para quem atua na área do 
Direito do Seguro”, avalia.

Sob a coordenação científica do Ministro do STJ João 
Otávio de Noronha, membro da Seção de Direito 
Privado, serão apresentados quatro painéis temáticos: 
“VGBL e PGBL – Instrumentos securitários/ Reflexões 
Jurídico-Econômicas”; “Embriaguez no Seguro de Vida”; 
“Prescrição nas Demandas Securitárias”; e “Incorporação 
de Novas Tecnologias – Desafios na Saúde Suplementar/ 
Caminhos para a Desjudicialização”.

Anote na agenda: 5º Seminário 
Jurídico em 1º de dezembro

Clique aqui para se inscrever 
gratuitamente no evento. 

Vagas limitadas.

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n79.html
https://www.institutojc.com.br/5o-seminario-juridico-de-seguros/?inscricao#inscricao
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CNseg participa de iniciativa do 
Ministério da Economia para impulsionar 
o setor segurador

A primeira reunião do grupo de trabalho do Ministério 
da Economia criado para discutir medidas de incen-
tivo ao setor de seguros aconteceu em 18 de outu-
bro, como parte da chamada Iniciativa do Mercado de 
Seguros (IMS).

A IMS, inspirada na Iniciativa do Mercado de Capitais 
(IMK), contará com 5 subgrupos, que deverão apresen-
tar os primeiros resultados até o fim deste ano. Como 
parte das propostas para impulsionar o seguro está, por 
exemplo, a possibilidade de utilização de recursos da 
previdência privada como garanta de crédito, ajudando, 
assim, a evitar saques dos planos antes do período de 
aposentadoria. Esta é, inclusive, uma das sugestões da 
CNseg já apresentadas no documento “Proposta do 
setor segurador brasileiro aos presidenciáveis”.

De acordo com o diretor Técnico e de Estudos da 
CNseg, Alexandre Leal, as discussões devem incluir 

Chance de crescimento profissional, qualidade de 
vida no ambiente de trabalho, alinhamento de valo-
res e boa estabilidade funcional foram alguns dos cri-
térios que levaram diversas empresas do setor segu-
rador a se destacarem no ranking das 150 melhores 
empresas para se trabalhar no Brasil, elaborado pela 
consultoria Great Place to Work (GPTW), com base 
em votação popular. 

Em 2º lugar na categoria de empresas nacionais e mul-
tinacionais entre 1.000 e 9.999 funcionários, a Tokio 
Marine entende o prêmio como uma consequência do 
compromisso de tornar os seus 2,3 mil colaborado-
res protagonistas em suas respectivas áreas de atu-
ação, oferecendo os subsídios necessários para seu 
desenvolvimento. Segundo a diretora de Pessoas, 
Planejamento e Sustentabilidade da seguradora, 
Luciana Amaral, “um colaborador motivado possibi-
lita que os resultados da companhia sejam alcançados 
naturalmente, o que vem se comprovando na prática, 

tanto agentes da iniciativa privada, quando as instân-
cias regulatórias. “A CNseg, por exemplo, vai relatar as 
discussões sobre garantias e a Susep será a responsá-
vel por outros dois grupos”, afirmou.

Também há grupos para discutir mudanças nas con-
tragarantias apresentadas em contratos de seguro, 
regulamentações relacionadas à lei 14.430, bem 
como na mediação em conflitos que envolvam con-
tratos de seguro.

com o excelente desempenho da Tokio Marine no 
Brasil nos últimos anos”. 

A Porto Seguro ficou em 3º lugar na categoria das 
empresas nacionais e multinacionais com mais de 
10 mil funcionários e, de acordo com seu diretor-
-presidente, Roberto Santos, que também é o pre-
sidente do Conselho Diretor da CNseg, o objetivo
da empresa é ser um porto seguro para as pes-
soas. Segundo ele, “esse prêmio reforça ainda mais
a nossa missão de ser um lugar onde as pessoas
tenham orgulho de trabalhar”.

Seguradoras na lista das melhores 
empresas para trabalhar no Brasil

https://cnseg.org.br/publicacoes/proposta-do-setor-segurador-brasileiro-aos-presidenciaveis-2022.html
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Na mesma categoria, a Liberty Seguros alcançou a 
10ª colocação, estando, pelo terceiro ano consecu-
tivo, entre as melhores empresas para se trabalhar 
no ranking geral, o que, segundo a sua diretora de 
Talentos, Delane Giannetti, é algo muito gratificante.  
“Nosso principal objetivo em relação aos colaborado-
res é que eles sintam que trabalham em uma empresa 
onde podem ser quem realmente são e que ofereça 
um ambiente seguro para isso, com um olhar amplo 
e holístico, que valoriza o bem-estar e o desenvolvi-
mento de todas e todos”, afirmou.  

Entre as empresas nacionais entre 100 e 999 funcio-
nários, quem se destacou foi a Capemisa Seguradora, 
com seu 4º lugar. Para o presidente da companhia, 
Jorge Andrade, este reconhecimento mostra que 
“assim como somos especialistas em proteger nossos 
clientes, estamos atentos, olhando sempre com cui-
dado os nossos funcionários e nossos corretores, que 
são partes fundamentais de toda a engrenagem do 
nosso negócio, pois, sem esses agentes, a companhia 
não existe”. 

Na premiação dos vencedores, que ocorreu na última 
segunda-feira, dia 17/10, em São Paulo, também se 

destacaram a Zurich Santander Seguros e Previdência, 
que ficou em 35º lugar entre as empresas interna-
cionais entre 100 e 999 funcionários, além da Mag 
Seguros, da Unimed Fortaleza e da Zurich Seguros, 
que ficaram, respectivamente, na 20ª, 28ª e 55ª posi-
ção na categoria das empresas internacionais entre 

Uma matéria que detalha o documento  “Propostas 
do Setor Segurador Brasileiro aos Presidenciáveis 
- 2022”, produzido pela CNseg e apresentado a todos
os candidatos que disputaram a eleição de outubro,
figurou entre os destaques do caderno  Seguros &
Previdência, veiculado pelo Jornal do Comércio de
Porto Alegre, em  24 de outubro.

Entre as propostas, o jornal examinou o pedido de uso 
do FGTS em aportes em planos de previdência privada. 
“Nossa proposta é que, uma vez vertidos aos planos 
de previdência privada, tais recursos somente possam 
ser resgatados nas mesmas situações previstas para 
resgate das contas vinculadas ao FGTS”, explicou o 
presidente da Confederação Nacional das Seguradora 
(CNseg), Dyogo Oliveira. 

A regulamentação do Seguro de Vida Universal, 
já aprovado pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP e à espera de circular da Susep, e a 

adesão automática à previdência privada, duas outras 
propostas da CNseg, foram destacados na reporta-
gem. Dyogo Oliveira afirmou que as propostas da 
CNseg ajudariam a incluir uma parcela importante 
da população que continua à margem da proteção 
oferecida pela indústria do seguro.  O especial con-
tou com um anúncio de página inteira da campanha 
"Seguro pra tudo e pra todos", produzida pela CNseg, 
FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap para mos-
trar à sociedade que o seguro pode ser acessível e 
adequado a diversos perfis.

100 e 999 funcionários. (confira a lista completa cli-
cando aqui).

Apesar de ainda não possuir uma visibilidade na pro-
porção de sua importância, o setor segurador, que 
representa cerca de 6,5% do PIB nacional e cresce 
consistentemente acima da média da economia, é um 
segmento altamente inovador e preocupado com as 
questões ASG (Ambientais, Sociais e de Governança) e 
com o bem-estar de seus funcionários.   

A CNseg, que representa institucionalmente as segu-
radoras e tem a valorização dos colaboradores como 
um de seus valores, também oferece uma série de 
benefícios para os seus funcionários, além de pro-
grama de estágio e de Jovem Aprendiz. Recentemente, 
a Confederação Nacional das Seguradoras também 
disponibilizou em seu portal uma página com oferta 
de empregos. Clique aqui para conferir.  

Jornal do Comércio RS detalha propostas da CNseg aos presidenciáveis

Clique aqui 
para conferir.

https://cnseg.org.br/publicacoes/proposta-do-setor-segurador-brasileiro-aos-presidenciaveis-2022.html
https://conteudo.gptw.com.br/150-melhores
https://cnseg.org.br/conheca-a-cnseg/a-confederacao/trabalhe-conosco.html
https://flip.jornaldocomercio.com/edicao/impressa/10053/24-10-2022.html
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O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira reuniu-se em 
24 de outubro com executivos do setor segurador 
da Bahia e, ao lado do presidente do Sindicato das 
Seguradoras da Bahia, Tocantins e Sergipe Alexandro 
Barbosa, apresentou números do mercado segurador 
na região. Na ocasião, Dyogo lembrou que o seguro é 
uma indústria muito competitiva e desconcentrada no 
Brasil, tendo entre seus players todas as maiores segu-
radoras do mundo. 

Ele também informou que, nos últimos 12 meses, ter-
minados em junho de 2022, o setor devolveu à socie-
dade o equivalente a R$432,3 bilhões, na forma de 
indenizações e outros benefícios, além de pagar, anu-
almente, em tributos, cerca de R$52 bilhões.  

Também esteve na pauta do encontro o tema da pro-
teção veicular, comercializado irregularmente pelas 

chamadas associações de proteção veicular; o grande 
crescimento de certos tipos de seguro, como o ciber-
nético; os preparativos da CNseg para a FIDES 2023, 
que acontecerá no Rio de Janeiro, em novembro do 
próximo ano, e a campanha “Seguro pra tudo e pra 
todos”, da CNseg e Federações associadas, para mos-
trar à sociedade que o seguro pode ser acessível e 
adequado a diversos perfis. 

No dia 25, o presidente da CNseg encontrou-se com 
cerca de 70 representantes das seguradoras filiadas 
ao Sindseg BA/TO/SE, quando fez uma nova exposi-
ção sobre as prioridades e diretrizes estratégicas da 
CNseg, os desafios e perspectivas do mercado brasi-
leiro de seguros.

Presidente da CNseg apresenta perspectivas do setor no Sindseg BA/SE/TO

O protagonismo no campo da representação setorial do presidente da CNseg, 
Dyogo Oliveira, levou-o a receber o Prêmio Destaque em Liderança, conce-
dido durante a 20ª edição do Troféu JRS. A solenidade que reconhece marcas e  
profissionais de destaques do ano de 2022 ocorreu  no dia 21 de outubro, em 
Porto Alegre. Por conta de sua agenda profissional, Dyogo Oliveira foi repre-
sentado pela superintendente de Relações de Consumo e Sustentabilidade da 
CNseg, Luciana Dall’Agnol. Nas últimas duas décadas, o economista Dyogo 
Oliveira ocupou importantes cargos no governo federal, incluindo-se aí o 
posto de ministro do Planejamento, presidente do BNDES. Ele ocupa a pre-
sidência da Confederação Nacional das Seguradoras desde abril deste ano.

Protagonismo assegura Prêmio Destaque em Liderança a Dyogo Oliveira

Clique aqui e confira o vídeo do presidente da CNseg 
sobre o encontro.

https://youtu.be/qOcvXze8N54
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Presidente da CNseg: ‘Sucesso do setor segurador 
vem da diversificação de seus produtos’

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, foi entrevis-
tado em  26 de outubro, pela jornalista Juliana Rosa, no 
Jornal Bandnews, logo após o anúncio da  manutenção 
da taxa de juros da SELIC em 13,75% pelo Comitê de 
Política Monetária do Banco Central (COPOM). Na oca-
sião, Dyogo elogiou a atuação do Banco Central para 
conter a inflação durante e no pós-pandemia, dizendo 
acreditar que a inflação irá convergir, ao longo de 
2023, para dentro dos limites do regime de metas, 
possibilitando uma redução nas taxas de juros. 

Sobre o setor segurador, o presidente da CNseg 
disse que vai muito bem, com crescimento acumu-
lado até agosto de 17% nas receitas e 21% nos paga-
mentos de indenizações e benefícios. “Devemos 
fechar 2022 com crescimento real de cerda de 10 ou 
11%, valor acima do PIB, como tem sido nos últimos 
10, 15 anos”, declarou. 

Segundo Dyogo, o sucesso do setor segurador vem de 
sua diversificação, pois, atualmente, oferece uma quan-
tidade enorme de produtos novos como, por exemplo, 
o seguro contra inadimplência, contratado por pes-
soas com medo de perder o emprego e não conseguir
honrar suas dívidas. Ele também citou outros seguros
muito úteis durante a vida, como o seguro residencial,
produto que “é muito barato”. Para uma casa de 500

Quem passar por esses dias pelos quilômetros 770 
e 799 da BR 040, próximos a Juiz de Fora, verá os 
outdoors da campanha da CNseg, FenSeg, FenaPrevi, 
FenaSaúde e FenaCap “Seguro pra tudo e pra todos”. 

A campanha visa conscientizar a sociedade sobre a 
importância dos seguros, esclarecendo que são produ-
tos acessíveis e de fácil contratação, que ajudam a levar 
mais segurança e tranquilidade a famílias e empresas. 

Os outdoors visíveis próximos à cidade mineira foram 
financiados com o apoio e parceria do Sindicato das 
Seguradoras MG/GO/MT/DF, visto tratar-se de uma 
campanha institucional de interesse de todo o setor. 

E você, já viu alguma peça de nossa campanha? Elas 
também estão visíveis nos metrôs e mobiliários urba-
nos de Rio de São Paulo e no aeroporto de Brasília, 
além de contar com inserções nas TVs aberta e fechada, 
rádios, mídias sociais e redes de pesquisa. Para mais 

Campanha “Seguro pra tudo e pra todos” chega às estradas de Minas

informações, acesse segurospratodos.com.br. 

https://www.uol.com.br/eleicoes/videos/?id=mercadobandnews-com-juliana-rosa--dyogo-oliveira-04028C1C3572C0897326
https://segurospratodos.com.br/
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Presidente da CNseg é o 1º convidado do 
podcast lançado pelo Sindseg-SP

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, foi o convi-
dado especial no primeiro episódio do Giro do Seguro, 
o podcast lançado pelo Sindicato das Seguradoras de
São Paulo (Sindseg-SP) e apresentado por seu presi-
dente, Rivaldo Leite. Na ocasião, Dyogo Oliveira falou
sobre o esforço do setor para democratizar o seguro,
sobre o Open Insurance e a Iniciativa do Mercado de
Seguros (IMS), entre outros temas.

CNseg parabeniza o presidente eleito
Gostaríamos de parabenizar o novo presidente eleito, 
Luiz Inácio Lula da Silva, e seu vice-presidente eleito, 
Geraldo Alckmin, pela vitória nestas eleições de 2022.

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) 
deseja um enorme sucesso neste novo mandato. 
Estamos confiantes que os senhores trarão contribui-
ções valiosas para o crescimento econômico e social 
do Brasil assim como uma melhor qualidade de vida 
para a população. 

O setor de seguros está à disposição do novo governo 
para ajudá-los nesta importante jornada.

mil reais, exemplificou, “o segurado pagará cerca de 
300 reais por ano, tendo direito a todas as assistências 
acessórias que o acompanham, como serviços de ele-
tricista e encanador”. 

Atualmente, explicou o presidente da CNseg, o 
seguro mais contratado ainda é o de automóvel, mas, 
mesmo assim, em um nível baixo de adesão, com 
apenas cerca de 30% dos veículos brasileiros segu-
rados. “O setor ainda tem muito espaço para cres-
cer, faltando um maior conhecimento da população 
sobre os benefícios dos seguros”, afirmou, lembrado 
que em países mais desenvolvidos, essa indústria 

representa entre 10 e 15% do PIB, enquanto, no Brasil, 
ainda gira em torno de 6,5%. 

E abordando o setor do ponto de vista macroeco-
nômico, ele explicou que a indústria de seguros é o 
grande poupador nacional, com aproximadamente 2 
trilhões de reais em reservas, o equivalente a quase 
30% da dívida pública nacional. Reservas, estas, que 
podem ser usadas, por exemplo, para o desenvolvi-
mento de energias limpas e outras novas tecnologias. 
“Com algumas alterações regulatórias, esse dinheiro 
poderia estar sendo usado para irrigar os recursos 
para infraestrutura”, explicou.

https://youtu.be/ZL82S25UDfM

