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Marcio Coriolano fala sobre seguros no canal “MyNews”, no YouTube

Em entrevista ao canal da jornalista Mara Luquet, no YouTube, o presidente da CNseg explicou os tipos de seguro, 

a importância da educação em seguros e ainda deu outras dicas aos consumidores. | pág 12
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Reunião das Diretorias

Em reunião de Diretoria da Confederação das Seguradoras, presidida por Marcio Coriolano, ocorrida no dia 19, foram trata-
dos, entre outros, os assuntos abaixo:

Notícias do Presidente
•	Novos membros do Conselho Diretor: dadas as boas-vindas ao novo vice-presidente nato da CNseg, Marcos Renato 

Coltri, que assumiu recentemente a presidência da FenaCap e aos novos diretores da Confederação, Fernanda Camargo 
Cortese (Axa Seguros) e João Alceu Amoroso Lima (Notre Dame Intermédica Saúde). Foi comunicado ainda o pedido 
de substituição no Conselho Diretor da CNseg do representante da Brasilprev Seguros e Previdência (sai José Maurício 
Pereira Coelho e entra Antonio Maurício Maurano). 

•	 Reunião com presidente da Câmara dos Deputados: relatada a participação dos presidentes da CNseg e da 
Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), Sérgio Rial, em reunião no dia 28 de junho, com Rodrigo Maia, 
para tratar da Lei Complementar 157/2016 que alterou a Lei Complementar 116/2003, sobre Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS). Diferentemente do modelo anterior, que estipulava a incidência tributária no local do estabele-
cimento do prestador do serviço, a Lei Complementar 157/2016 prevê a incidência do tributo no domicílio do tomador de 
serviços, causando transtornos operacionais complexos para as operadoras de Saúde Suplementar.

•	 Seminário Folha de S. Paulo “Seguro, Previdência e Inovação”: os presidentes da CNseg e da FenaPrevi repercutiram 
o resultado bem-sucedido do evento realizado pelo jornal Folha de S. Paulo, no último dia 28, em São Paulo, com apoio 
da Confederação. A programação abordou temas relativos à reforma da Previdência Social, compliance e mercado digital 
de inovação. Após o evento, o jornal publicou um especial no dia 30, com matérias relativas ao setor. 

Relatos
•	 Seguradoras Veiculares - CPI/RS: a superintendente jurídica da CNseg, Glauce Carvalhal, compartilhou as ações realiza-

das pelo mercado segurador no acompanhamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instaurada na Assembleia 
Estadual do Rio Grande do Sul, em 27 de novembro de 2017. O relatório final da CPI foi apresentado em julho de 2018. 

•	Marco Regulatório de Dados Pessoais no Brasil: Glauce Carvalhal informou que o plenário do Senado Federal apro-
vou, no dia 10 de julho, o PL 53/2018. O texto foi aprovado nos termos do conteúdo votado na Câmara dos Deputados, 
mas precisa ser sancionado pelo presidente da República, Michel Temer. A Confederação, por meio da Superintendência 
Jurídica e da Comissão de Assuntos Jurídicos, encaminhou suas contribuições às minutas de anteprojeto de lei de 2010 
e 2015 do Ministério da Justiça, acompanhou a tramitação e apresentou emendas aos PL 4060/2012, PLS 330/2013 e PL 
5276/2016 e participou de audiências públicas no Congresso Nacional sobre o tema. 

•	 GTMK do Ministério da Fazenda: a superintendente de acompanhamento técnico da CNseg, Karini Madeira, compar-
tilhou a metodologia definida pelo Governo para o Grupo de Trabalho sobre Mercado de Capitais e Poupança de Longo 
Prazo (GTMK). O GT foi criado pelo Ministério da Fazenda e tem como objetivos estudar medidas que estimulem o 

>>
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crescimento da poupança de longo prazo, da intermediação financeira, da eficiência do investimento privado e da redu-
ção do custo de capital no Brasil; bem como propor aperfeiçoamentos dos marcos de regulamentação e de fiscalização 
dos mercados de seguros, resseguros, previdência complementar e ações. É composto pelos Ministérios da Fazenda e do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (e secretarias), Banco Central do Brasil (e diretorias), BNDES, CVM, Susep e PREVIC. 
A CNseg foi convidada a integrar o GTMK, que também conta com a participação da Anbima, Febraban, Abrapp e B3. 

Comissão Contábil da Susep - Indicação de Representante da CNseg
Aprovado o nome de Rodrigo Andrade de Morais (superintendente de Finanças da Itaú Vida e Previdência S/A) como repre-
sentante da CNseg na referida Comissão.

Notícias das Federações 
•	 FenaPrevi: o presidente Edson Franco apresentou as estatísticas dos planos de acumulação e dos seguros de pessoas e 

previdência (coberturas de risco).

•	 FenSeg: Luiz Pomarole, vice-presidente, destacou como pontos importantes de acompanhamento da Federação, o PL 
8338/2017, que cria o Seguro Obrigatório de Acidentes de Trânsito (SOAT) para substituir o DPVAT, e a consulta pública 
sobre a minuta de Resolução CNSP que dispõe sobre RC Ônibus.

•	 FenaCap: Marcos Coltri, o novo presidente, apresentou as estatísticas da Capitalização e atualizou os presentes sobre o 
novo marco regulatório do segmento.

•	 FenaSaúde: a presidente Solange Beatriz Palheiro Mendes compartilhou com os presentes os principais assuntos jurídi-
cos, legislativos, regulatórios e de comunicação em acompanhamento pela Federação, bem como atualizou as estatísticas 
do setor.

Apresentação das Comissões Temáticas da CNseg
•	 Comissão de Resseguro: o presidente da Comissão, Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine), destacou como pontos rele-

vantes de 2017, entre outros, a criação da Comissão Especial de Desenvolvimento do Mercado de Resseguro da Susep; a 
regulamentação das operações de retrocessão; a publicação da Resolução CNSP 353/2017, que revogou a limitação para 
transferência de risco para empresas ligadas ou pertencentes ao mesmo grupo e extinguiu a contratação obrigatória 
de cessão de resseguro; e a publicação da Circular Susep 562/2017 sobre limite de cessão em resseguro. A Comissão 
acompanha ainda alguns temas do Plano de Regulação da Susep de 2018, bem como participa ativamente da Comissão 
Organizadora do Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro. 

•	 Comissão de Controles Internos: o representante da Comissão, Eugênio Duque Estrada (Mongeral Aegon), falou sobre 
as principais ações de 2017, destacando, entre outras, a participação (como convidado) na reunião da Subcomissão de 
Riscos da Susep; o início do processo para a revisão do arcabouço regulatório de Governança Corporativa, Controles 
Internos e Auditoria Interna; a participação no workshop percepção da Susep sobre o relatório de auditoria interna da 1º 
fase do banco de dados de perdas operacionais; a atualização do Manual de Compliance da CNseg (de 2011); a elaboração 
do parecer técnico de Auditoria Interna sobre a Estrutura de Gestão de Riscos; e a revisão do Parecer Técnico de Auditoria 
Interna sobre o Relatório da Ouvidoria. A Comissão acompanha ainda alguns temas do Plano de Regulação da Susep 
de 2018, bem como participa ativamente da Comissão Organizadora do Seminário de Controles Internos & Compliance.

IFRS 17
Karini Madeira compartilhou os resultados da reunião realizada no dia 04 de julho, do Grupo de Trabalho IFRS 17 da Susep. 
O tema também está sendo tratado no GT constituído pela CNseg e Federações associadas.
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Inteligência de Mercado 
Presidente: Alex Conrado Korner (Zurich Santander)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/07
Assuntos tratados: 
•	 Pesquisa de Satisfação dos Membros da Comissão;
•	 Evoluções dos Grupos de Trabalho 2018: 

 - “O quão Digital o mercado segurador está quando 
comparado a outros países?”

 - “Estruturação de dados. Como podemos nos tornar 
comparáveis no setor, para termos um ranking 
comum para o mercado segurador, saúde, capitaliza-
ção e previdência?”

 - “Tendências e práticas sobre Machine Learning. 
Quais oportunidades existem na cadeia de valor de 
seguros?”

 - “População Idosa”
•	 Conjuntura Macroeconômica;
•	 Apresentação Darwin Startups e MobiSell;
•	Outros assuntos.

Controles Internos 
Reunião conduzida por Luciana Dall’Agnol (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 10/07
Assuntos tratados:
•	 Apresentação sobre Análise de Impacto Regulatório – 

participação Camila Avozani (SUESP)
•	 Subcomissão de Riscos da Susep:

 - Relato da reunião de 15/06;
 - Alinhamento para a reunião do dia 19/07  
(Função Atuarial).

•	Ofícios recepcionados pelas Seguradoras que geram  
grande demanda operacional – GT coordenado pela 
Superintendência Jurídica da CNseg;

•	 Atualização sobre os Grupos de Trabalho Permanentes 
instituídos no âmbito da Comissão:
 - GT Governança Corporativa
 - GT PLDFT
 - GT Compliance
 - GT Auditoria Interna

•	 Seminário de Controles Internos 2018.

Processos e Tecnologia da Informação & 
Digitalização
Presidentes: Carlos Viana (Bradesco Saúde)
Diana Kelly Pereira Neves (Prudential)
Data: 12/07
Videoconferência: SP/RJ  
Assuntos tratados:
•	 Participação da Capgemini para apresentar estudo 

sobre Mercado Global de Seguros;
•	 Consulta Pública sobre Guarda de Documentos;
•	Mapeamento de macroprocessos de pré venda;
•	 Insurance Service Meeting.
Obs: Reunião realizada em conjunto entre as duas 
Comissões

Recursos Humanos
Presidente: Patrícia Coimbra (Sul América)
Data: 17/07
Videoconferência: SP/RJ
Assuntos tratados:
•	 Apresentação sobre o papel da Escola Nacional 

de Seguros nos programas de treinamento e nas 
Universidades Corporativas das empresas do setor de 
seguros. Participação de Luiz Tavares (vice-presidente), 
Márcio Coriolano (Conselho de Administração) e 
Renato Campos (diretor geral);

•	 Proposta de apresentação das atividades da CRH na 
reunião do Conselho Diretor da CNseg de 22/11/18;

•	 Comissão de Negociação Sindical e GT Relações 
Trabalhistas - atualização sobre os trabalhos e definição 
palestra cenário econômico com Prof. Hélio Zylberstajn;

•	 GT Remuneração - atualização sobre os trabalhos;
•	 GT Relações Trabalhistas (foco no eSocial) - relato 

sobre a 26ª reunião do eSocial do GT Confederativo 
com o Comitê Gestor , em Brasília, dia 29/06/18;

•	 GT Indicadores de RH - atualização sobre os trabalhos

Relações de Consumo
Presidente: Rosana Techima (Caixa Seguradora)
Data: 17/07
Videoconferência: SP/RJ
Assuntos tratados:
•	 Reunião Dirigida com Procon Estadual de Pernambuco 

(com a participação da gerente jurídica do órgão) - 
monitoramento das reclamações de venda casada e 

Reunião das Comissões & Grupos de Trabalho

>>
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seguro de garantia estendida, e mudanças no procedi-
mento administrativo e audiências;

•	 Criação do GT para proposta de aprimoramento da 
rotina de relacionamento com o cliente de seguros - 
Agenda Regulatória Susep 2018 – Princípios e política 
institucional dos mercados supervisionados: “Dispor 
a respeito dos princípios e da política institucional 
que as instituições autorizadas pela SUSEP a operar 
no mercado deverão adotar, criar e implementar em 
sua rotina de relacionamento com clientes e usuá-
rio de produtos e de serviços de seguro, previdência 
complementar”;

•	 Revisão do Bilhete de Seguro de Roubo e Furto de Celular;
•	 Aprovação do folder de divulgação dos Colóquios de 

Proteção do Consumidor de Seguros; 
•	 Pró-memória da reunião com o Procon Assembleia 

sobre Seguro de Roubo e Furto de Celular;
•	Outros assuntos.

Resseguro 
Presidente: Nilton Haiter (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 19/07
Assuntos tratados:
•	 Update do GT de Embargos e Sanções;
•	 Prêmio de Inovação Antônio Carlos de Almeida Braga;
•	 Apresentação do LLoyds - City Risk Index;
•	 Análise da proposta Susep para contabilização do 

prêmio de reintegração - continuação das discussões 
com ANRe e Fenaber;

•	 Simplificação regulatória - proposta Fenaber / CNseg.
OBS: A reunião foi realizada em conjunto com os repre-
sentantes da Fenaber e ANRe.

Seguros Inclusivos
Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco)
Data: 25/07
Videoconferência: SP/RJ
Assuntos tratados:
•	 Apresentação: Estratégias de Distribuição de Seguros 

Inclusivos por Meios Remotos; 
•	 Projeto de simplificação de bilhetes de seguros – 

Piloto: revisão do Bilhete de Seguro de Roubo e Furto 
de Celular;

•	 Relato da reunião extraordinária da Comissão de 
Relações de Consumo - de 20/7 - Flexibilização 
do envio de condições contratuais (alteração nas 
Circulares Susep nº 256/04 e 265/04, cf. item do Plano 
de Regulação da Susep);

•	 Projeto Micro Insurance Center/Milliman/CNseg;

•	 Relato de andamento do GT de Seguros Inclusivos da 
Federación Interamericana de Empresas de Seguros 
– FIDES.

Assuntos Fiscais
Presidente: Antonio Carlos Nogueira Pedrosa  
(Sul América)
Data: 25/07
Videoconferência: SP/RJ  
Assuntos tratados:
•	 Pagamentos de remuneração de qualquer natureza 

pela empresa DIRF;
•	 Pagamento a empresa ligada no exterior (Importação 

de Serviço X Costsharing);
•	 Tese e forma de pagamento de PIS/Cofins sobre 

Receita Financeira;
•	 Reinf (blocos transmitidos e prazos de entrega);
•	 e-Social (INSS PF: dados e prazos de entrega);
•	 Contingência de CSLL 5% e 6% (empresas que possuem 

essa lide judicial e quais desistiram; decisão STF de 
Junho negando a de 6%);

•	Oficinas Mecânicas – MEI  (e-Social ou Reinf);
•	 Sistema de NFTS  da prefeitura – SP: problemas para 

enviar arquivos em lote – não identifica os cadastros 
simplificados no CPOM já existentes dos corretores de 
fora do município de SP;

•	 Resultado parcial de pesquisas.

Administração e Finanças
Presidente: Laenio Pereira dos Santos (Sul América)
Data: 28/07
Videoconferência: SP/RJ  
Assuntos tratados:
•	 Relato da Comissão Contábil da Susep:
•	 Alterações normativas contábeis previstas para 2019: 

atualização do andamento;
•	 Subcomissão de DPVAT: aprovação do relatório e 

encerramento das atividades;
•	 Subcomissão de salvados e ressarcidos: informe do 

encerramento das atividades;
•	 Subcomissão do IFRS 17: atualização sobre a 3ª 

reunião;
•	 Atualização do andamento do Manual de 

Contabilidade dos Mercados Supervisionados pela 
Susep; 

•	 Discussão sobre manifestação à Susep em relação aos 
impactos na adoção do CPC 06 (R2) - IFRS 16;

•	 Comentários sobre a Audiência Pública sobre a Revisão 
13 do CPC;

•	 Simplificação regulatória (FIP).
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Em reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, realizada no dia 5, conduzida pelo vice-presidente Luiz 
Alberto Pomarole, foram tratados os assuntos abaixo:

Notícias do Presidente:
•	 Projeto de Lei 8338/2017 (que cria o Seguro Obrigatório de Acidentes de Trânsito – Soat, em substituição ao DPVAT) 

– relatou a reunião realizada em Brasília, da qual participou representando a FenSeg. Também estavam presentes depu-
tados encarregados da análise do PL, representantes da Susep, da CNseg e da Seguradora Líder, que manifestaram suas 
posições no sentido da preservação do Seguro DPVAT com melhorias. Dadas as características do PL, os deputados 
concluíram ser necessária a criação de uma Comissão Especial para o exame da matéria, não havendo qualquer delibe-
ração ou avanço nas discussões.  

 
•	 Reunião do Conselho Diretor da CNseg – discorreu sobre os assuntos tratados na reunião, entre eles: 

 - Microsseguros – seguros para celulares são mais procurados na atualidade;
 - Grupo de Trabalho sobre Mercado de Capitais e Poupança de Longo Prazo – GTMK, coordenado pela Secretaria Executiva 
do Ministério da Fazenda. No que diz respeito à FenSeg, dois ramos são de interesse do Governo Federal: Rural e Crédito à 
Exportação.  Os dois presidentes das respectivas Comissões já foram informados e se encontram à disposição.

•	 Grupo de Trabalho Susep sobre Cooperativas e Associações – expôs que a Autarquia, considerando que o PL 3139 
foi aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, encerrou o GT criado para estudo específico da matéria.

Pauta Deliberativa:
•	 Aprovação de Representantes para as Comissões da CNseg – por unanimidade, foram aprovadas as seguintes indicações:

 - Comissão de Processos e Tecnologia da Informação – Piero Bertolani Carli (Porto Seguro)
 - Comissão de Relações de Consumo – Ricardo Ramos Costa (Sompo)

•	 Presidência da Comissão de Riscos de Engenharia da FenSeg – aprovado o nome de Fabio Silva (Zurich) para assumir a 
presidência da Comissão de Riscos de Engenharia no lugar de Marcos Costa, face ao seu desligamento da Sompo Seguros.

Pauta Informativa:
•	 PL 4860/2016 – Transporte Rodoviário de Cargas – foram transmitidos os seguintes fatos relevantes que poderão 

modificar o comportamento de mercado:
 - RCF-DC e Seguro Ambiental passam a ser obrigatórios;
 - Atuação de Associações e Cooperativas como Seguradoras (regulamentadas pela Susep);
 - Tendência ao desaparecimento da estipulação e Carta de Dispensa do Direito de Regresso - DDR;
 - Programa de Gerenciamento de Riscos poderá ser aplicado nos Seguros de RCTR-C e RCF-DC.

A FenSeg continuará acompanhando a tramitação do PL 4860/2016 com o apoio da Superintendência Jurídica da CNseg e 
da Diretoria de Relações Institucionais da CNseg.
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Riscos Patrimoniais Massificados
Presidente: Danilo Silveira (Grupo BB & Mapfre)
Data: 03/07
Videoconferência: SP/RJ
Assuntos tratados:
•	 Seguro Obrigatório;
•	 Informações sobre a reunião realizada no SindSeg-SP 

sobre o PL 29/2017;
•	 Honorários e Despesas de Inspeção;
•	 Participação no GT da Comissão de Assuntos 

Corporativos para revisão do texto de cláusulas particulares;
•	 Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos
Presidente: Marcelo Neves (Bradesco Seguros)
Data: 04/07
Videoconferência: SP/RJ
Assuntos tratados:
•	 Associação Brasileira de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas – ABRAPCH - usinas hidrelétricas com 
potência até 30 MW;

•	 Associação Brasileira da Indústria Química - ABIQUIM - 
Gestão de Riscos e Seguros;

•	 Convite da JLT para evento da CDIOX;
•	 Assuntos gerais.

Prevenção e Combate à Fraude
Presidente interino: Anderson Mendonça (SulAmérica)
Data: 05/07
Videoconferência: RJ/SP
Assuntos tratados:
•	Novo representante AIG Seguros;
•	 Eleição para presidente da comissão;
•	 Relatos dos GTs: Patrimonial, Transporte, Qualificação, 

Assistência 24h e SQF;
•	 Assuntos Jurídicos;
•	 Assuntos da Gerência de Prevenção e Combate a Fraude;
•	 Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Rocha (Sul América)
Data: 13/07
Videoconferência: SP/RJ
Assuntos tratados:
•	 Temas das Comissões Técnicas da FenSeg;
•	 Projeto de Lei sobre Proteção de Dados;
•	Notificação Recomendatória do Procon ES;
•	 Proposta de Sugestões de “Perguntas e Respostas” 

sobre PSL x CC.

Automóvel
Presidente: Eduardo Dal Ri (Sul América)
Data: 18/07
Videoconferência: RJ/SP
Assuntos tratados:
•	 Alocação do ramo Responsabilidade Cívil de Ônibus 

(RCO);
•	 Ressarcimento;
•	 Assuntos da Subcomissão de Sinistros;
•	 Regulamento Interno da Subcomissão da Central  

de Bônus;
•	 Assuntos gerais.

Risco de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Junior (J Malucelli)
Data: 19/07
Videoconferência: SP/RJ
Assuntos tratados:
•	 GT – Cosseguro;
•	 Projeto de Lei n.º 6.814 - Atualização da tramitação – 

Ofício FenSeg 015/2018;
•	 Atualização das importâncias seguradas nas garantias 

judiciais para execução fiscal (30% de acréscimo);
•	 Interesse da Associação de Empresas de Obras 

Rodoviárias – ANEOR - PL 01292/1995;
•	 Assuntos gerais.

•	 RNS – Registro Nacional de Sinistros – Arquivo Especial – a exemplo do que hoje já ocorre no Ramo Auto, os repre-
sentantes do Grupo de Trabalho de RNS Patrimonial e RNS Transportes estão pleiteando a possibilidade de obtenção 
do Arquivo Especial.

Estatísticas da Susep
Apresentadas e distribuídas as estatísticas da Susep até maio/2018. 

Comissões & Grupos de Trabalho
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Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos (Tokio 
Marine)
Data: 24/07
Videoconferência: SP/RJ
Assuntos tratados:
•	 Discussão do PLC 29/2017 - Capítulo XI – Resseguro;
•	 GT Cosseguro – Leonardo Semenovitch (Travelers);
•	 Regulamentação específica - apólices em excesso –

Thisiani Martins (XL Catlin);
•	 Resseguros – Diferimento do prêmio de reintegração - 

Nilton Haiter;
•	 PL 6814/2017 – Licitações;
•	 Assuntos gerais.

Seguro Rural
Presidente: conduzida pela FenSeg
Data: 26/07
Videoconferência: RJ/ SP
Assuntos tratados:
•	 Inclusão da Sompo Seguros na comissão;
•	 Relato sobre a reunião com membros do Ministério da 

Fazenda;
•	 Subvenção Federal;
•	 Subvenção Estadual Paraná e São Paulo;
•	 Instituto Pensar Agro;
•	 Relatos dos GTs: Assuntos Susep e Equipamentos/

Penhor Rural;
•	 Assuntos gerais.

           
           

    
abe alho  da  Federaç es 

A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Edson Luis Franco (Zurich 
Vida e Previdência), reuniu-se no dia 18, para tratar de questões relacionadas ao IRFS 17 e ao SIDE, bem como dos 
temas da pauta do GT- Mercado de Capitais e do Marco Regulatório de Proteção de Dados Pessoais (PLC 53/2018), 
entre outros assuntos.

Atuarial e de Assuntos Jurídicos
Presidentes: Celina Silva (Brasilprev)  
e Greice Ruas (Icatu Seguros)
Data: 05/07 
Videoconferência: RJ/SP
Assunto tratado: 
•	 Reunião conjunta com as Comissões Atuarial e 

Jurídica da CNseg para discutir aspectos relacionados 
à Provisão de Sinistros a Liquidar e Outras Despesas 
Operacionais.

Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
Presidente: Marcos Baby (Caixa Seguradora)
Data: 17/07 
Videoconferência: RJ/SP
Assuntos tratados:
•	 Relato das deliberações da Diretoria Estatutária da 

FenaPrevi, em reunião realizada no dia 16/05/2018.

Comissões & Grupos de Trabalho
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Na reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por Solange Beatriz Palheiro Mendes, 
ocorrida em São Paulo, no dia 12, foram tratados, entre outros, os seguintes assuntos: 

•	Mundo Novo;
•	 Comunicação de temas sensíveis;
•	 Ação Civil Pública – IDEC; 
•	 Aprovação de novas afiliações.

Investimentos
Presidente: Marcelo Otávio Wagner (BrasilPrev)
Data: 27/07 
Videoconferência: RJ/SP
Assunto tratado: 
Reunião conjunta com a Comissão de Investimentos da 
CNseg para discutir aspectos relacionados às Resoluções 
CMN 4444/2015 e CNSP nº 321/2015.

Produtos de Risco 
Presidente: Patrick Paiva (Icatu)
Videoconferência: Rio de Janeiro / São Paulo
Data: 30/07 
Assunto tratado: 
Seguro viagem. 

Assuntos Contábeis e Fiscais
Presidente: Javier Miguel López (GBOEX)
Teleconferência: RJ/SP
Data: 27/07 
Assunto tratado: 
•	 Reunião conjunta com a Comissão de Administração e 

Finanças da CNseg.

Comissões & Grupos de Trabalho

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Vision Med)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 04/07
Assuntos tratados:
•	 ISS – Município RJ; 
•	 Resolução Normativa 432/17; 
•	 REsp 1.729.566/SP – Cobertura de medicamento off label;
•	 Lei PR 19.429/18 – CBHPO; 
•	 Ação Civil Pública IDEC x ANS; 

•	 Projetos de Lei Estaduais – negativa de cobertura por escrito;
•	Monitoramento de Recursos no STJ;
•	 Comitê Executivo de Saúde – TJ/BA;
•	Notícias:

 - Diálogos de Saúde Suplementar – Procon/SP – 
Reunião e Apresentação; 

 - IDSS 2019 – Ofício 025/2018; 
 - CRO/MG – Adequação à Resolução 3/2018 – 
Resposta das associadas.
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Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas-Bôas (SulAmérica Saúde)
Coordenador: Sandro Leal Alves (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/07
Assuntos tratados:
•	 Atenção Primária à Saúde (APS) – Apresentação de 

avaliação do projeto da ANS;
•	 Pacotes Oftalmológicos – Produto FenaSaúde;
•	 RN 433 – Apresentação de avaliação da norma;
•	 CADE – Pedido de informações;
•	 GT Modelos de Remuneração – Calendário de reuniões;
•	Notícias (Audiência Pública nº 09 e RDC Anvisa 185).

GT COPISS
Coordenadora: Vera Queiroz Sampaio de Souza
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/07
Assuntos tratados: 
•	Mecanismos de autenticação de beneficiários;
•	 Identificação do beneficiário em outras mensagens do 

padrão;
•	 Incorporação de novas mensagens de retorno;
•	 Pauta ANS – 2018.

Odontologia
Presidente: José Maria Benozatti (OdontoPrev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 20/07
Assuntos tratados:
•	 Lei 19.429, de 15/3/18;
•	 Comissão de Ética da Odontologia;
•	 Código de Ética de Odontologia;
•	 Consulta Pública 69 (RN normatização da revisão do Rol);
•	Mapa Assistencial;
•	 Indicadores de desfecho em saúde.

Solvência & GT IFRS17
Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Coordenador: Sandro Leal Alves (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 20/07
Assuntos tratados: 
•	 Análise de impacto e recomendações sobre adoção do 

IFRS na Saúde Suplementar;
•	 Avaliação da proposta de RN que dispõe sobre adoção 

de práticas de governança corporativa, com ênfase em 
controles internos e gestão de riscos;

•	 Avaliação da proposta de Resolução Normativa que 
altera a RN nº 393, de 9 de dezembro de 2015, que 
dispõe sobre os critérios de constituição de Provisões 
Técnicas a serem observados pelas OPS e revoga 
dispositivos da Resolução Normativa nº 209;

•	 Informe - Audiência Pública 09 - Incentivo econômico-
-financeiro para as operadoras em prol da geração de 
valor para os beneficiários.

Assistencial + GT ROL
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/07
Assuntos tratados: 
•	 RDC 185/2006 – Anvisa;
•	 Rol 2020;
•	 Elastografia hepática; 
•	 RN 428 e anexos: alterações detectadas; 
•	 RDC 203/2017 – Anvisa;
•	 Consulta Pública 69. 

Ética
Presidente: Erika Fuga (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/07
Assuntos tratados: 
•	 Temas apresentados pelas associadas em relação aos 

principais procedimentos auditados pelas operadoras.

Técnica
Presidente: Lais Perazo Nunes de Carvalho (Amil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 27/07
Assuntos tratados:
•	 Intervenção Fiscalizatória da ANS – 5º Ciclo de fiscali-

zação e art. 49 da RN 388/15;
•	 Declaração de Serviços Médicos (Dmed);
•	 RN 432/17 – Contratação de plano coletivo empresarial 

por empresário individual;
•	 RN 433/18 – Mecanismos financeiros de regulação;
•	 Política de preço e reajuste dos planos de saúde – 

Audiência Pública ANS nº 10;
•	 RN 279/11 – Demitidos e aposentados – Avaliação de 

pedido de revisão de FAQ/ANS;
•	Noticias: Central de Serviços de Saúde – Reunião reali-

zada em 17/7/18.
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Contábil – Reunião Extraordinária
Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Coordenador: Sandro Leal Alves (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 30/07
Assuntos tratados: 
•	 Relato de Reunião do GT IFRS 17 e CSOLV;

•	 Avaliação do Guia Prático de Escrituração do Mercado 
de Saúde Suplementar;

•	 Síntese da Reunião do Comitê Contábil da ANS, reali-
zado em 26/06/18;

•	 Pagamento de remuneração de qualquer natureza pela 
empresa DIRF;

•	 IFRS 19 (Arrendamento Mercantil) – Vigências 01/01/2019;
•	Notícias.

A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcos Renato Coltri, ocorrida no dia 18, por 
videoconferência RJ – SP - POA, tratou dos seguintes assuntos:

Palavra do Presidente: 
Relato Marco Regulatório – o presidente fez uma avaliação da Consulta Pública 02/818, referente ao Marco Regulatório do setor.

Deliberações:
Indicação de representantes em Comissões da CNseg – aprovado o nome de Rodrigo Nabarro, como representante da 
FenaCap na Comissão de Inteligência do Mercado da CNseg.

Conhecimento:
•	 Execução orçamentária do 1º trimestre/2018;
•	 Campanha Institucional;
•	 Foram apresentados os dados estatísticos do mercado de Capitalização referentes a maio/2018;
•	 Atas das reuniões das Comissões Técnicas da FenaCap.

           
 ordo com a lei       

    
   

Comissões & Grupos de Trabalho

Comunicação
Presidente: Elena Korpusenko (Brasilcap)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 12/07 
Assuntos tratados: 

•	Marco Regulatório;
•	 Campanha Institucional Melhor Amigo;
•	 Plano de divulgação – Campanha Melhor amigo;
•	 Indicadores operacionais FenaCap;
•	 Relato da reunião da Comissão de Comunicação da CNseg.
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Produtos e Coordenação 
Presidente: Natanael Aparecido (Sul América 
Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 12/07 
Assunto tratado: 
•	 Apresentação dos GTs modalidades a respeito dos 

impactos da CP 02/18.

Administração e Finanças
Presidente: Getúlio Antonio Guidini (Bradesco Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 27/07 
Assunto tratado: 
•	 Relato das Comissões: 
•	 Contábil Susep;  
•	 Assuntos Fiscais da CNseg. 
•	 Convergência às Normas Internacionais – IFRS;
•	Outros assuntos.

Presidente da CNseg foi destaque no canal “MyNews” 
O "My News", canal da jornalista Mara Luquet e do publicitário Antonio Tabet, no YouTube, trouxe uma entrevista com o 
presidente da Confederação das Seguradoras, Marcio Coriolano. 

No programa, Coriolano informou que existe seguro para tudo, 
pois há risco para tudo. E, além de prevenir contra riscos, o seguro 
também serve como elemento de previdência para o futuro. Para 
ele, podemos dividir os seguros em dois grupos. Um é relacionado 
a vida e a saúde, pois as pessoas correm sempre o risco de ficar 
doentes, inválidos ou morrerem. E outro, relacionado ao patrimô-
nio, como os seguros contra incêndio e de riscos cessantes.

Ciente de que o seguro é um tema complexo e não tão difundido 
como as finanças, de uma forma geral, Marcio ressaltou a impor-
tância da promoção da educação em seguros, que é o forneci-
mento de informação qualificada e inteligível para que as pessoas 
possam fazer melhores escolhas.

>> Clique aqui para assistir a íntegra do programa

Carta do Seguro
A 20º edição da publicação mostra que os Ramos Elementares mantêm seu 
protagonismo quando analisados os números do setor segurador referentes 
a maio de 2018, como afirmou Marcio Coriolano em seu editorial. Mas, foi o 
ramo Prestamista que teve um crescimento de mais de 25% nos cinco primeiros 
meses do ano, potencializado pela expansão do crédito. Confira no Portal da 
CNseg a publicação completa.  

Clique aqui para ler a íntegra da 20ª edição da Carta do Seguro, da CNseg <<

Destaques CNseg e Federações

http://cnseg.org.br/cnseg/servicos-apoio/noticias/presidente-da-cnseg-e-destaque-no-canal-do-youtube-mynews-com-a-jornalista-mara-luquet.html
http://cnseg.org.br/data/files/C1/65/DD/F3/324A4610289FF746F98AA8A8/Carta%20do%20Seguro%20CNseg%20-%2020.pdf
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Rádio CNseg - Fala Presidente
A Rádio CNseg, um dos pilares do Programa de Educação em Seguros, dentro da sua grade de programação trás, todas as 
segundas-feiras, o quadro Fala Presidente, com Marcio Coriolano. O presidente da CNseg aborda diversos assuntos rele-
vantes para o setor e para a sociedade. Em julho foram abordados os cinco temas a seguir:

•	Os desafios da distribuição do seguro
•	 Desenvolvimento da cultura do seguro
•	 A participação do seguro na economia do País
•	 Prestamista cresce 25% no início de 2018
•	 Crescimento das insurtechs

Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga  
de Inovação em Seguros
As inscrições para o Prêmio de Inovação em Seguros, da CNseg, estão 
abertas e, os interessados têm até 28 de setembro para se inscrever. 
Para facilitar esse processo, foi criado esse passo a passo. 

Nesta edição, serão eleitos os projetos mais inovadores nas catego-
rias Comunicação, Produtos & Serviços e Processos & Tecnologias, que 
irão determinar o perfil do mercado segurador nos próximos anos. São 
oferecidos aos vencedores R$ 30 mil, R$ 15mil e R$ 10 mil para os 1º, 2º 
e 3º colocados em cada uma das três categorias, totalizando R$ 165 mil.

Criada em 2011, a premiação se tornou sinônimo de prestígio profis-
sional por reconhecer a capacidade criativa dos securitários, corre-
tores de seguros e prestadores de serviços que contribuem com a 
inovação do setor.

Participe você também do Prêmio e descubra porque o Inovação em 
Seguros é #MaisQueUmPrêmio. 

Confira no infográfico ao lado os 5 passos para inscrever um projeto no 
Prêmio de Inovação em Seguros. Para mais informações, acesse o site 
do Prêmio: http://www.premioseguro.com.br

Abertas as inscrições para o 12º Seminário de Controles Internos & Compliance
O Seminário de Controles Internos & Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos, será realizado no dia 20 de setembro, no 
Centro de Convenções Rebouças em São Paulo. 

“Governança e Controles Internos em Seguros: Onde estamos e para onde vamos” é o tema 
principal da edição de 2018.  A programação contará com a participação de diversos espe-
cialistas, que discutirão o cenário regulatório do setor de seguros, e os desafios que ainda 
precisam ser enfrentados. Há 12 anos esse evento vem promovendo o debate das questões 
relacionadas à governança corporativa, gestão de riscos, compliance, prevenção à lavagem 
de dinheiro e auditoria interna. 

Para conferir a programação completa e se inscrever, clique aqui. 

Todas esse conteúdo está disponíveis no 
site da Rádio CNseg. Clique aqui e confira! 

http://www.premioseguro.com.br
https://eventos.cnseg.org.br/eventos/evento/12-seminario-controles-internos-compliance/
http://radio.cnseg.org.br/radiocnseg/?s=fala+presidente
http://radio.cnseg.org.br/radiocnseg/?s=fala+presidente
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Eventos com participação da FenaSaúde

•	 3º Workshop de Impacto Regulatório: ”Custos em saúde como medir?” 
Realização: FenaSaúde 
Mesa de abertura: Solange Beatriz Palheiro Mendes 
Moderador: José Cechin  
Realizado em 13 /07/18 no Rio de Janeiro

•	 XIII Congresso de Planos de Saúde  
Realização: Rede Saúde Filantrópica  
(departamento de Saúde Suplementar da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos) 
Palestrante: José Cechin 
Tema: Inovação e Novas Tecnologias na Saúde 
Realizado em 25/07/18 em São Paulo

•	 Audiência Pública sobre Reajuste de Planos de Saúde 
Realização: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
Apresentação: Bruno Eduardo dos Santos 
Realizado nos dias 24 e 25/07/2018 no Rio de Janeiro.


