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Assuntos das Federações: temas regulatórios, projetos e desempenho setorial

Notícias do Diretor-Presidente

Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Roberto Santos, em de 17 
novembro, se reuniu, de forma remota, e tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Evento Brazil Conference: Noticiada a participação da CNseg no evento em questão, organizado pela LIDE – 
Grupo de Líderes Empresariais, no período de 13 a 15/11/2022, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. 

Agenda de articulação setorial - Região Nordeste: Comentada a realização de encontros do Diretor-Presidente 
com os Sindicatos Regionais das Seguradoras da BA/SE/TO e N/NE, além de participação do Presidente do 
Conselho Diretor em evento em Fortaleza.

Reunião com a CVM e IFRS 17: Noticiada reunião realizada com o Diretor João Accioly em 03/11 que teve como 
objetivo tratar de aspectos da aplicação da CPC 50 pelas empresas de capital aberto. 

Iniciativa do Mercado de Seguros (IMS): Atualizado o andamento dos subgrupos de trabalhos da Iniciativa do 
Mercado de Seguros.  A IMS é coordenada pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia (SPE/
ME) e conta com representantes da CNseg.

Relator: Denis Morais: Relatado, entre outros assuntos, as estatísticas da capitalização 
(setembro/2022).

Relator: Edson Franco: Relatado, entre outros assuntos, sobre as estatísticas dos Planos de 
Acumulação e Planos de Riscos (setembro/2022) e de pagamentos de sinistros e valores pagos 
decorrentes da Covid-19.

Relator: Antonio Trindade: Relatado, dentre outros assuntos, sobre as estatísticas dos Seguros 
de Danos e Responsabilidades (setembro/2022).

Relator: Manoel Peres: Relatado, dentre outros assuntos, sobre a Agenda Regulatória da ANS 
2023-2025 e as estatísticas do setor (setembro/2022).

Escola de Negócios e Seguros: Relator Convidado: Diretor-Presidente Dyogo Oliveira:

Aprovadas as indicações de André Vasco, Diretor de Serviços às Associadas (CNseg), para a Vice-Presidência 
do Conselho de Administração da ENS e de Genildo Lins de Albuquerque, Diretor de Relações Institucionais 
(CNseg), para a vaga de membro do Conselho de Administração da ENS.

Ministério da Justiça e Segurança Pública – Comitê Gestor da Plataforma Consumidor.gov:
Aprovada a indicação de Luciana Dall’Agnol (CNseg) como representante suplente do Setor Produtivo no Comitê 
Gestor da Plataforma Consumidor.gov do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Representação Institucional
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FIDES 2023
Relator Convidado: Diretor-Presidente Dyogo 
Oliveira: 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.

Plano Desenvolvimento do  
Mercado Segurador

Relator Convidado: Diretor Executivo Alexandre Leal: 
Apresentado o resumo dos trabalhos realizados pelos 
Grupos de Trabalhos com o mapeamento de diversas 
iniciativas.

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

Assuntos Regulatórios
Relator Convidado: Diretor Executivo Alexandre Leal: 
Atualizados os seguintes assuntos:

i) Consulta Pública Susep nº 016/2022 – Certidões; ii) 
Consulta Pública Susep nº 017/2022 – Operacionais 
para Oferta Presencial; e iii) Consulta Pública Susep nº 
018/2022 – SRO – Ressegurador Local.

Atuarial/Administração e Finanças / 
Governança e Compliance /  
Gestão de Risco 

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 03/11

Assunto tratado:

> Alinhamento da CP nº 16/2022 que dispõe sobre 
fornecimento de certidões pela Susep e revogar a 
Circular Susep nº 652/2022.

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

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 04/11

Assunto tratado:

> Reavaliação pontual da minuta objeto da CP 
nº 12/2022, em relação ao prazo máximo de 
vencimento da LRS, de 5 (cinco) anos.

Gestão de Risco

Presidente: Laurindo dos Anjos (XS3 Seguros)
Teams
Data: 04/11

Assuntos tratados:

> Consulta Pública Susep nº 12/2022 – LRS;

> Consulta Pública Susep nº 16/2022 – Fornecimento 
de Certidões;

> Atualizações:
 • SRO;
 • OPIN.

Governança e Compliance

Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Zoom
Data: 08/11

Assuntos tratados:

> Apresentação Click Compliance;

> Opin – Proposta em conjunto com a CGR para 
pedido de dilação de prazo;

> Seminário de Controles Internos;

> Outros.

Atuarial / Resseguro 

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 16/11

Assunto tratado:

> Alinhamento da CP nº 17/2022 - Oferta 
preferencial.

GT SAC

Coordenação: Luciana Dall’Agnol (CNseg)
Zoom
Data: 16/11

Comissões Temáticas
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Assunto tratado:

> Minuta de Portaria de Acessibilidade do Decreto do
SAC.

Seguros Inclusivos

Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco)
Zoom
Data: 17/11

Assuntos tratados:

> Balanço das atividades de 2022;

> ropostas para 2023.

Assuntos Jurídicos (extraordinária)

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

Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Zoom
Data: 21/11

Assunto tratado:

> Análise da Consulta Pública Susep nº 17/2022,
sobre a Oferta Preferencial de Riscos aos
Resseguradores Locais.

LGPD (extraordinária)

Presidente: Sergio Roberto Oliveira (Tokio Marine)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Zoom
Data: 22/11

Assunto tratado:

> Análise da Tomada de Subsídios da ANPD sobre o
registro simplificado das operações de tratamento
de dados pessoais realizadas por Agentes de
Tratamento de Pequeno Porte (ATPP).

Inteligência de Mercado

Presidente: Gilberto Garcia (Liberty)
Zoom
Data: 23/11

Assuntos tratados:

> Apresentação As Tendências de Negócio para 2030
por Luis Rasquilha | Inova Consulting;

> Apresentação Conjuntura Econômica por Pedro
Simões | CNseg;

> Outros assuntos:  calendário das reuniões em 2023.

Comunicação e Marketing

Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco)
Teams
Data: 24/11

Assuntos tratados:

> Indicação novo presidente da CCM;

> Campanha de Comunicação | Prestação de Contas
e Apresentação de Resultados;

> Ações de Comunicação para 2023;

> Quadro de eventos da CNseg | Status;

> Federações associadas.

Ouvidoria / Relações de Consumo

Presidentes: Silas Rivelle Jr. (Unimed) / Maria 
Carolina de Oliveira (Tokio)

Zoom
Data: 24/11

Assuntos tratados:

> Apresentação de ferramentas do Sistema Procon/
SP Digital para melhoria no atendimento, com a
presença do Diretor de Atendimento e Orientação
ao Consumidor da Fundação Procon/SP, Rodrigo
Tritapepe.

Resseguro 

Presidente: Nilton Haiter (Tokio)
Zoom
Data: 28/11

Assunto tratado:

> Avaliação de eventuais reflexos indiretos da CP nº
18/2022 na operação das cedentes.

Assuntos Fiscais

Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Zoom
Data: 30/11

Assuntos tratados:

> Apresentação sobre os Pilares I e II do BEPS
– KPMG;

> Reforma Tributária – PEC 128/2019 – Revalidação
das posições CAFIS;

> Recolhimento de IOF (Dec. 6.306/2007 – IN RFB
1.969/2020);

> Outros assuntos.
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Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, conduzida pelo presidente Antonio 
Trindade, em 10 de novembro por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Transmitiu atualizações sobre os  
seguintes assuntos:

• Reunião do Conselho Diretor da CNseg;
• Temas a serem discutidos no IMS;
• Lançamento da Fides 2023;
• Prorrogação da Campanha “Seguro pra Tudo e pra 

Todos”;
• SRO;
• Pátio Legal.

Notícias do Presidente

Pauta Deliberativa

Orçamento da Área de Prevenção e Combate à 
Fraude – 2023 - Relatores: Ricardo Tavares 
(DISERV/CNseg) e Abelardo Guimarães (Presi-
dente da Comissão): homologado o orçamento 
exposto por seus representantes, com o devido 
acompanhamento da FenSeg.

Orçamento FenSeg 2023: aprovado os valores 
apresentados para o exercício de 2023.

Aprovação de novas associadas: 
 • JNS Seguradora S.A. 
 • Ezze Seguros S.A.

Representação da FenSeg nas Comissões Temá-
ticas da CNseg: 

 • Comissão da Lei Geral de Proteção de Dados - 
Substituição de Camila Yumi Felipe Harada (Sompo) 
no lugar de Flavio Aparecido de Moraes (Sompo). 

Open Insurance - divulgadas as recentes normas 
publicadas sobre o assunto:

 • Resolução CNSP nº 450/2022 - Altera as Resoluções 
CNSP nºs 415, 429 e 393, que dispõe sobre a imple-
mentação do Sistema de Seguros Aberto. 

Pauta Informativa

 • Circular Susep nº 681/2022 – Altera a Circular 
Susep nº 635, que dispõe sobre a regulamenta-
ção das diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Seguros Privados - CNSP para 
implementação do Sistema de Seguros Aberto.

Consultas Públicas da Susep - divulgados 
materiais referentes as seguintes consultas 
públicas:

 • Consulta Pública nº 09 - Dispõe sobre as 
operações de cessão e aceitação de resseguro 
e retrocessão e sua intermediação, as opera-
ções de cosseguro, as operações em moeda 
estrangeira e as contratações de seguro no 
exterior. Aguardando a publicação da Norma.

 • Consulta Pública nº 12 - Dispõe sobre 
a emissão de Letra de Risco de Seguro por 
meio de Sociedade Seguradora de Propósito 
Específico e dá outras providências.

 • Consulta Pública nº 13 - Estabelece a codi-
ficação dos ramos de seguro e dispõe sobre a 
classificação das coberturas contidas em pla-
nos de seguro, para fins de contabilização.

 • Consulta Pública nº 16 - Dispõe sobre o for-
necimento de certidões.

Evento: divulgado o Expo ABGR 2022, nos dias 
16 e 17/11/2022, com a participação de repre-
sentantes das Comissões Técnicas da FenSeg.

Projeto CarBigData: atualização.

Comissões Técnicas: divulgados os temas que 
foram discutidos nas Comissões Técnicas da 
FenSeg em outubro/22.

Demonstrações Financeiras: apresentadas as 
de monstrações financeiras da FenSeg relativas 
ao mês de setembro/2022.

Estatísticas Susep: disponibilizadas as esta-
tísticas relativas ao mês de setembro/2022.
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Comissões

Riscos Patrimoniais – Massificados 

Presidente: Jarbas Medeiros (Porto Seguro)
Data: 01/11
Teams

Assuntos tratados:

> 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;

> Boas Práticas no Produto Imobiliário;

> Ideia de Novo Formato para Produto Condomínio;

> Ressarcimento – Danos Elétricos – IRDR 
– Atualização;

> IP Residencial;

> Criação de Ramo Específico para o Seguro de 
Celulares;

> Criação da Subcomissão de Sinistros Patrimoniais 
– Indicados;

> Assuntos gerais/Troca de informações/Estudo de 
casos.

Prevenção e Combate à Fraude 

Presidente: Abelardo Guimarães (Bradesco)
Data: 03/11
Teams

Assuntos tratados:

> GT Danos Corporais;

> RNS – Projeto Melhorias;

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

> Relato do Consultor Jurídico; 

> Assuntos da GPCF;

> Assuntos gerais.  

Transportes 

Presidente: Alexandre Leal (HDI)
Data: 08/11
Teams

Assuntos tratados:

> Previsão de Reunião com a Subcomissão de 
Prevenção e Combate às Fraudes – Transportes;

> RCTR-VI – Atualizações;

> Evento do CIST;

> Evento da ABGR;

> Calendário anual de reuniões;

> Troca de informações – “Cases”;

> Assuntos diversos.

Automóvel 

Presidente: Marcelo Sebastião (Porto Seguro)
Teams
Data: 16/11

Assuntos tratados:

> Participação da Empresa APL;

> Pátio Legal RJ;

> Tabela FIPE;

> Assuntos de Sinistros;

> GT Misto FenSeg e Fenacor;

> Assuntos gerais. 

Seguro Rural 

Vice-presidente: Daniel Nascimento (Brasilseg)
Teams
Data: 17/11

Assuntos tratados:

> Subvenção Federal;

> Relatos do Consultor;

> Subvenção Estadual:
 • Paraná;
 • São Paulo;
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> Instituto Pensar Agro;

> Fundo de Estabilidade do Seguro Rural;

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

> Assuntos gerais:
 • Temas para tratar com o MAPA em 2023;
 • Pendências de pagamentos de apólices.

Assuntos Jurídicos 

Presidente: Sylvia Varoto (CNP)
Data: 18/11
Teams

Assuntos tratados:

> IRDR – Atualização;

> Valor em Risco – Análise da proposta da 
Subcomissão de Gerenciamento de Riscos 
Patrimoniais;

> Clausulado de Seguro Garantia no âmbito da 
Circular Susep nº 662/2022 – Uso e atualização;

> Consulta Pública Susep nº 16/2022 – Dispõe 
sobre o fornecimento de Certidões pela Susep;

> Consulta Pública Susep nº 17/2022 – Dispõe 
sobre os procedimentos operacionais para oferta 
preferencial de riscos aos resseguradores locais, 
para a comprovação da insuficiência de oferta 
de capacidade dos resseguradores locais e 
estrangeiros para fins de transferência de riscos 
com resseguradores não autorizados a operar no 
País e para a contratação de seguro no exterior;

> GT Danos Corporais – Retomada do GT – 
Acompanhamento pela Comissão de Prevenção 
e Combate à Fraude;

> Seguro Fiança: Ações coletivas que impedem a 
negativação de inadimplentes de forma genérica;

> Assuntos gerais.

Riscos de Crédito & Garantia 

Presidente: Roque Melo (Junto)
Data: 24/11
Teams

Assuntos tratados:

Garantia

> Evento: Seguro Garantia; 

> Cartilha para divulgação; 

> ANEEL – Edital do Leilão de Transmissão nº 02/2022; 

> ANP – PEM e Licitante – Consulta Pública ANP nº 21;

> PGFN; 

> PGM nº 1121/2022; 

> ANTT – Estruturação de seguro garantia para 
transporte rodoviário coletivo interestadual de 
passageiros; 

> FEAM;  

> Consulta Pública Susep nº 17/2022;

> Consulta Pública Susep nº 16/2022; 

> IMS – Seguro Garantia – Atualizações; 

> Assuntos gerais. 

Riscos de Engenharia 

Presidente: Fabio Silva (Zurich)
Data: 24/11
Teams

Assunto tratado:

> Palestra Boas práticas em engenharia de risco.

Responsabilidade Civil Geral 

Presidente: Fabio Barreto (Chubb)
Data: 25/11
Teams

Assuntos tratados:

> Consulta SEINFRA/MG – Apólices com Datas 
Futuras - Reuniões com Órgãos Governamentais 
– Concessões;

> ABGR - Expo 2022 – 16 E 17/11/2022;

> Temas Sugeridos para Discussão: 4.1 Extensão 
de cobertura para “Queimadas involuntárias”; 4.2 
Empregador: extensão de cobertura para danos 
decorrentes da circulação de veículos em via pública; 
e 4.3 Danos a veículos ocorridos no tombador;

> Formação de GT para desenvolvimento de Estudo: 
5.1 – RC Produtos – “Tampering”;

> Assuntos gerais;

> Apresentação APP Gestão de Sinistros Transporte 
Ambiental – Eng. Carlos Sato.
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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 23 de novembro, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Campanha institucional do mercado segurador “Pra tudo e pra todos”; 

Open insurance; 

PL nº 1410/22 - Dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais e materiais causados por desastres 
naturais relacionados a chuvas;

Planos Tradicionais; 

25º Encontro Nacional FenaPrevi.

Assuntos Contábeis e Fiscais | 
Assuntos Jurídicos  
(conjunta com a CNseg)

Presidentes:  Flávia Vieira (SulAmérica) 
  Greicilane Ruas (Icatu)

Meio Remoto
Data: 03/11

Assunto tratado:

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

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

Presidentes:  Ana Flávia Ferraz (Bradesco) 
  Sandro Costa (Brasilprev) 
  Vinicius Cruz (Bradesco) 
  Flávia Vieira (SulAmérica)

Meio Remoto
Data: 04/11

Assunto tratado: 

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

Comissões

Produtos de Risco | Produtos  
por Sobrevivência | Atuarial |  
Assuntos Contábeis e Fiscais | 
Assuntos Jurídicos 

Presidentes:  Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
   Sandro Costa (Brasilprev)
   Flávia Vieira (SulAmérica)
   Greicilane Ruas (Icatu)
Meio Remoto
Data: 08/11

Assunto tratado: 

> Sistema de Registro de Operações – SRO.

Produtos de Risco | Produtos por 
Sobrevivência | Atuarial | Assuntos 
Contábeis e Fiscais | Investimentos 

Presidentes:  Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
   Sandro Costa (Brasilprev)
   Flávia Vieira (SulAmérica)
   Vinicius Cruz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 11/11

Assuntos tratados:

> Novo caderno ‘Estatísticas dos Planos abertos de 
caráter previdenciário’
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Produtos de Risco | Atuarial | 
Assuntos Contábeis e Fiscais 
(extraordinária)

Presidentes:  Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
   Flávia Vieira (SulAmérica) 
Meio Remoto
Data: 22/11

Assunto tratado: 

> Manual do Sistema de Registro de Operações 
– SRO das operações de seguros de pessoas 
com cobertura de risco estruturada no regime 
financeiro de repartição de capitais de cobertura 
ou de capitalização. 

Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por Manoel Peres, em 23 
de novembro, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros: 

Temas jurídicos;

Temas institucionais;

Relações governamentais;

Comunicação;

Assuntos regulatórios.

Comissões

Comunicação

Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Teams
Data: 01/11

Assuntos tratados: 

> Apresentação proposta de calendário de reuniões 
de 2023 + Estatuto Comissões sobre frequência; 

> Apresentação da proposta do Debates sobre fraude 
e apresentação do gerente de combate à fraude;

> Debate sobre a coleta de dados da produção 
assistencial para divulgação na imprensa, com 
participação da área técnica da FenaSaúde;

> Convite para o almoço de confraternização das 
comissões. 

Assuntos Assistenciais

Presidente: Roberto Viana (Porto Seguro)
Teams
Data: 01/11

Assuntos tratados: 

> Apresentação da Gerência de Prevenção e 
Combate à Fraude;

> Alinhamento Estratégico FenaSaúde – 2023;

> Mecanismos de Regulação Financeira;

> Zolgensma;

> Lei (RN) nº 11.081/2022;

> Tomada Pública de Subsídios (TPS) - Agenda 
Regulatória ANS 2023-2025.

Relacionamento com Clientes

Vice-Presidente: Carlos Frinhani (Vision Med)
Teams
Data: 03/11

Assuntos tratados: 
> Reunião DIFIS;
> Fórum NIP;
> SAC;
> DICOL.
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Técnica de Saúde

Presidente: Luiz Celso Dias Lopes 
        (Notredame/Intermédica)

Teams
Data: 08/11/2022

Assuntos tratados:

> Coparticipação e Franquia; 

> Estatuto do Idoso;

> Consulta Pública nº 82;

> RN nºs 195 e 432;

> Reunião ANS DIFIS;

> Planejamento Estratégico.

Avaliação de Tecnologias em Saúde

Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Teams
Data: 08/11

Assuntos tratados: 

> Aprovação da ata da 9ª reunião ordinária e da 1ª 
reunião extraordinária conjunta do rol; 

> Tecnologias da CONITEC: atualizações;

> ZOLGENSMA no âmbito do SUS;

> Monitoramento do Horizonte Tecnológico de 
Terapias Avançadas – Cerner Enviza; 

> Relatório de Análise de Impacto Orçamentário 
– MapeSolution.

Avaliação de Tecnologias em Saúde 
(conjunta com Rol)

Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Teams
Data: 08/11

Assuntos tratados: 

> Informe Consulta Pública nº 103:

 • UAT 48 – Certolizumabe pegol para o tratamento 
de pacientes adultos com psoríase em placas 
moderada a grave, com falha, intolerância ou 
contraindicação ao uso da terapia convencional - 
recomendação preliminar favorável à incorporação;

GT COPISS

Coordenador: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Data: 04/11
Teams 

Assuntos tratados: 

> COPISS Coordenador, em 27/10/22:
 • Apresentação ABIMED – DMI (Dispositivos 

médicos implantáveis); 
 • Andamento da implantação da versão – retorno 

dos representantes para a ANS; 
 • Informes. 

> Padrão TISS – Versão 4.01;

> Biometria Facial;

> Extrapauta.

Relacionamento com Prestadores

Presidente: Tereza Villas Boas (SulAmérica)
Teams
Data: 07/11

Assuntos tratados: 

> Mecanismos de Regulação Financeira;

> Alinhamento Estratégico FenaSaúde – 2023;

> Critérios de alteração da rede assistencial 
hospitalar; 

> Padrão TISS;

> Debates FenaSaúde – Fraudes;

> Audiência Pública ANS – Agenda Regulatória.

Odontológica

Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev)
Teams
Data: 08/11

Assuntos tratados: 

> Apresentação da Gerência de Prevenção e 
Combate à Fraude;

> Mecanismos de Regulação Financeira;

> Alinhamento Estratégico da FenaSaúde – 2023;

> Acreditação de Operadoras;

> Debates FenaSaúde – Fraudes;  

> Audiência Pública ANS – Agenda Regulatória.
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> Análise crítica das propostas de atualização do
rol previstas para apreciação na 11ª Reunião da
COSAÚDE:

• UAT 60 - Carboximaltose férrica intravenosa para
tratamento de deficiência de ferro, com ou sem
anemia, na insuficiência cardíaca;

• UAT 61 – Zanubrutinibe para o tratamento de
pacientes adultos com linfoma de células do manto
(LCM) que receberam pelo menos uma terapia
anterior (LCM recidivado/refratário).

Ética

Presidente: Natália Schaffer (SulAmérica)
Teams
Data: 09/11

Assunto tratado: 

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

Jurídica

Presidente: Fabiano Catran (Unimed Seguros)
Teams
Data: 10/11

Assuntos tratados: 

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

> Atualizações STJ:
• REsp nº 1.882.957/SP (Unimed São José dos
Campos);

> Assuntos Regulatórios:
• Critérios de alteração da rede assistencial
hospitalar - 580º DICOL, 31/10/22;
• Autuações MEI;

> IRDR – Reembolso sem Desembolso. Deliberação;

> Matéria Jota - Legalidade do pedido de reembolso
às operadoras de saúde sem prévio desembolso
das despesas;

> Lei (RN) nº 11.081/2022 - Cobertura de exames
prescritos por nutricionista.

Contábil

Presidente: Alberto Barcellos (Bradesco Saúde)
Teams
Data: 16/11

Assuntos tratados: 

> Consulta Pública 102 – Capital Regulatório com
base no risco de mercado;

> Audiência Pública 25 – Agenda regulatória ANS
2023-2025;

> Convite para o almoço das Comissões.

Solvência

Presidente: Glaucia Carvalho (SulAmérica)
Teams
Datas: 18/11 (reunião com a ANS) e 23/11

Assunto tratado:

> Consulta Pública nº 102 – Capital Regulatório com
base no risco de mercado.

GT DPI ISS

Coordenador: Sandro Leal (FenaSaúde)
Data: 18/11
Teams 

Assunto tratado:

> Discussão sobre Estruturação societária para
deliberação em reunião do conselho em 29/11.
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Participação da Federação em eventos do setor

Painel Telebrasil TALKS 2022: 
Saúde e Energia
Tema: Saúde na era digital: das tecnologias às 
políticas

Palestrante: Vera Valente

Data: 08/11

CONAHP - Saúde 2022
Tema: Saúde no Novo Governo: As mudanças que 
a Saúde Suplementar precisa

Palestrante: Manoel Peres

Data: 11/11

CONAHP - Saúde 2022
Tema: Saúde no Governo Lula e no novo 
Congresso 

Palestrante: Vera Valente

Data: 11/11

25º Congresso Internacional Unidas 
Tema: A Saúde no Brasil nos últimos 20 anos e o que 
esperar para as próximas décadas

Palestrante: Vera Valente

Data: 16/11

25º Congresso Internacional Unidas 
Tema: Processo de Atualização do Rol da ANS

Palestrante: Hellen Miyamoto

Data: 17/11

I Congresso Nacional do Fonajus
Tema: Saúde 5.0 e Judicialização da Saúde

Palestrante: Vera Valente 

Data: 17/11

ABGR – EXPO 2022
Tema: Seminário Saúde Suplementar

Palestrante: Sandro Leal Alves

Data: 17/11
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Comissões

Produtos, Atuarial e de Tecnologia  

Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)  
Teams  
Data: 09/11

Assuntos tratados:

> Relato GT SRO;  

> Relato GT Filantropia Premiável;  

> Open Insurance – Atualização; 

> Iniciativa do Mercado Segurador – IMS; 

> Plano de desenvolvimento do Mercado.

Comunicação 

Presidente: Roberta Monteiro
         (Brasilcap Capitalização)    
Teams  
Data: 11/11 

Assuntos tratados:      

> Fala do presidente da FenaCap; 

> Apresentação de resultados das redes sociais e 
imprensa de outubro/2022: Danthi e Quintal;  

> Campanha CNseg - “Seguro pra tudo e pra todos”.

Deliberações:

Conhecimento:

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Denis Morais, ocorreu extra-
ordinariamente em 16 de novembro, quando foram tratados os seguintes assuntos:

Relato CPC: Natanael Castro informou sobre o 
plano de desenvolvimento de mercado, sobre o 
SRO e sobre o andamento dos trabalhos no 
âmbito do IMS;

Relato CAJ: Carlos Corrêa relatou sobre a 
preocupação do mercado em relação a CP nº 16, 
que dispõe sobre o fornecimento de certidões 
pela Susep, e revoga a Circular Susep nº 652/2022. 
Por fim, foi informado da necessidade de produzir 

Aprovação da proposta de Orçamento 2023 a ser 
submetida ao Conselho Fiscal para emissão do 
parecer e posterior encaminhamento à AGO, que 
será realizada em 30/11/2022.

Aprovada a contratação de empresa, para a 
realização do trabalho de revisão do planejamento 
da Federação;

Aprovada a inclusão da FenaCap na extensão do 
plano de comunicação da CNseg.

um documento solicitando um melhor 
esclarecimento do ofício resposta da Susep 
quanto aos questionamentos da consolidação de 
normas de Capitalização;

Relato CCOM: Roberta Monteiro apresentou um 
resumo da campanha institucional da CNseg com a 
inclusão da Capitalização. Dois personagens irão 
fazer depoimentos de histórias reais de produtos 
da modalidade Tradicional e Filantropia Premiável. 
Também informou o resultado consolidado da 
Capitalização nas mídias em outubro/22;

Relato CAF: Agnaldo de Leonardo informou que o 
escritório Bichara encaminhou uma primeira 
minuta do parecer tributário que está sob análise 
dos membros da comissão;

Relato OPIN: Carlos Corrêa apresentou as 
atualizações sobre Open Insurance; 

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

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

Comissões Técnicas: Dado conhecimento dos 
assuntos discutidos nas Comissões Técnicas da 
FenaCap.
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A edição de 3 de novembro, do jornal Valor Econômico, 
traz uma matéria sobre a preocupação do setor segura-
dor com as questões ambientais, sociais e de governança, 
representadas pela sigla ASG. A matéria informa que, 
mesmo antes da publicação da Circular Susep nº 666,  
de junho deste ano, estabelecendo mecanismos para o 
mapeamento e gestão de risco das empresas do setor 
com relação a riscos climáticos, ambientais e sociais, 
já havia uma evolução em direção à inovação, diversi-
dade e produtos relacionados ao tema. 

Ouvida na matéria, a superintendente de Relações 
de Consumo e Sustentabilidade da CNseg, Luciana 
Dall’Agnol, afirmou que “o tema é caro para o setor 
de seguros”, havendo preocupações e oportunida-
des. De um lado, disse ela, as empresas terão que se 
voltar, por exemplo, ao risco ambiental de suas car-
teiras e, de outro, abre-se um mercado para desen-
volver novos produtos. 

Como exemplo de novo produto, a reportagem cita 
a emissão da primeira apólice de seguro rural para-
métrico do Brasil, firmada em 2022, para produtores 
de cacau na Bahia. Nesse contrato, a indenização não 
se dá, propriamente, em função das perdas ocorridas, 
mas de acordo com determinados parâmetros de ris-
cos climáticos identificados pelas estações meteoro-
lógicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 
Na visão da CNseg, a definição de parâmetros numéri-
cos tira a subjetividade do processo, e o maior volume 

de informações e de dados confiáveis reduz os riscos. 

A Circular Susep nº666 também define que, a partir de 
2023, as empresas do setor implementem critérios e 
procedimentos para precificação e subscrição de riscos 
que levem em conta o comprometimento do cliente na 
gestão de riscos de sustentabilidade e sua capacidade 
de mitigá-los.  Em uma terceira fase, exigirá, ainda, que 
as seguradoras mensurem a exposição de seus riscos 
ASG e publiquem relatórios de sustentabilidade. 

“O setor recebeu as regras com muito bons olhos. 
O mercado entende que a agenda é importante e o 
assunto é transversal dentro das companhias”, afir-
mou Dall’Agnol. Também ouvido na matéria, o ana-
lista da CNseg Pedro Werneck complementou que 
“ramos como agronegócios e danos e responsabilida-
des entenderam que precisavam incluir variáveis ASG”. 

A reportagem ainda cita a mais recente edição do 
Relatório de Sustentabilidade da CNseg, que indica 
que 86,4% das empresas participantes da Confederação 
Nacional das Seguradoras integram as questões ESG 
em sua estratégia de negócios. E 59,1% delas o fazem 
em seus processos de subscrição de risco. Do lado 
da alta liderança, a maioria das seguradoras (59,1%) 
já oferece treinamentos voltados à área, mas ainda é 
uma minoria (27,3%) que inclui estas questões em per-
centuais relevantes nas metas de desempenho de seus 
principais executivos.

Notícias

Preocupação das seguradoras com as questões ASG é tema de matéria do Valor Econômico

Clique aqui para ler a 
reportagem do Valor 
Econômico na íntegra 
(exclusiva para assinantes) 

https://cnseg.org.br/publicacoes/relatorio-de-sustentabilidade-do-setor-de-seguros-2020.html
https://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/26128
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/11/03/seguradoras-evoluem-em-temas-sustentaveis-diz-confederacao.ghtml
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Seguros ampliam proteção para danos 
climáticos, revela relatório da CNseg

A sétima edição do Relatório de Sustentabilidade 
do Setor de Seguros, produzido pela CNseg, revela 
que nos últimos três anos a porcentagem das segu-
radoras que declararam a preocupação com ques-
tões ambientais, sociais e de governança (ASG) no 
momento de desenvolver produtos e serviços saltou 
de 43%, em 2016 para 73,7% em 2021.  Entre os temas 
ASG que mais impactam o setor de seguros estão as 
mudanças climáticas.

Participam do Relatório de Sustentabilidade da 
CNseg 35 seguradoras que, juntas, detêm 85,7% de 

market share no setor segurador brasileiro. A adesão 
ao levantamento não é obrigatória, mas, desde 2016, 
tem sido superior a 80%, o que mostra a importância 
do tema para o setor.

Estão abertas as inscrições para 
#FIDESRio2023

A 38ª Conferência Hemisférica de Seguros 
(#FIDESRio2023), maior plataforma ibero-americana 
de negócios e relacionamento do setor já está com 
as inscrições abertas. Organizada pela Confederação 
Nacional das Seguradoras, o evento acontecerá de 24 
a 26 de setembro de 2023, no Rio de Janeiro.

 As inscrições podem ser realizadas pelo site fides-
rio2023.com, onde os participantes também podem 
acompanhar as novidades do evento. O lançamento 
internacional da FIDES Rio 2023 aconteceu em 7 de 
novembro, em Santiago, no Chile.

Neste primeiro lote de vendas, a inscrição está com 
valores mais atraentes para os participantes. O des-
conto do 1º para o 2º lote de inscrições é de 33% e do 
1º para o 3º lote (último) chega a 67%. Vale ressaltar que 
cada lote tem uma quantidade de inscrições limitadas.

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, que preside 
a Comissão Regional Sul da FIDES, afirma que repre-
sentantes de mais de 20 países estarão presentes 
nesse importante evento. “Mais de 1,5 mil participan-
tes são aguardados. Será uma oportunidade valiosa 

para ampliar a rede de contatos profissionais, atua-
lizar conhecimento e viabilizar novos negócios com 
as maiores seguradoras e resseguradoras do Brasil, da 
América Latina e do mundo. Entre os temas que ire-
mos explorar durante a conferência destaco o Open 
Insurance, um movimento em que o Brasil está na van-
guarda, a transformação digital do mercado segura-
dor, as iniciativas ASG e o cenário macroeconômico 
mundial,” ressalta Oliveira.

A programação do evento contará com lideranças glo-
bais, especialistas de renome internacional e autorida-
des governamentais do Brasil, América Latina, Espanha 
e Estados Unidos.

http://www.fidesrio2023.com.br/
http://www.fidesrio2023.com/
https://www.linkedin.com/in/dyogo-oliveira-cnseg/?originalSubdomain=br
https://cnseg.org.br/publicacoes/relatorio-de-sustentabilidade-do-setor-de-seguros-2021.html
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As associações de seguradores do Brasil, Argentina, 
Chile, Paraguai e Uruguai assinaram em 7 de novem-
bro, em Santiago, no Chile, um acordo de cooperação 
técnica para fomentar o desenvolvimento de seguros 
na região, com um conjunto de ações e iniciativas de 
troca de informações, boas práticas e eventos de capa-
citação técnica que promovam o desenvolvimento do 
mercado segurador da América Latina. Os cinco países 
são integrantes da Comissão Regional Sul da FIDES – 
Federação Interamericana de Empresas de Seguros.

O presidente da Confederação Nacional das 
Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, que preside a 
Comissão Regional Sul da FIDES destacou a importân-
cia desta iniciativa. “Temos desafios e oportunidades 
semelhantes em nossos países, o que faz deste acordo 
de cooperação técnica uma alavanca para desenvol-
vermos o crescimento do mercado de seguros na 
região Sul”, disse. Ele destacou uma das similaridades 
dos mercados, como o baixo consumo dos produtos 
e serviços na região. “No Brasil, apenas automóvel e 
saúde exibem uma penetração acima de 30%. Outros 
ramos, como residencial, vida e pequenas e médias 
empresas são inferiores a 15%”, comentou.

Rodrigo Bedoya, presidente da Fides, disse que a ini-
ciativa vem em um momento importante para a região. 
“Estamos voltando à normalidade pouco a pouco e essa 
troca de experiência profissional é enriquecedora para 
compartilharmos as inquietudes dos países e seguir-
mos avançando no crescimento do setor, com laços de 
colaboração fortalecidos para fazermos mais negócios”.

CNseg e países da região Sul da FIDES 
assinam cooperação técnica para 
desenvolvimento de seguros

Jorge Claude, vice-presidente executivo da Asociación 
de Aseguradores de Chile, ressaltou que o acordo é 
de muita valia para os países, que enfrentam desa-
fios e oportunidades semelhantes, principalmente a 
necessidade de se adaptar às demandas dos consu-
midores com novos hábitos de consumo. O Chile tem 
a maior penetração de seguros entre os países aqui 
representados e pagamos bilhões em indenizações 
ao ano. Mas um ponto importante para nós é a regu-
lação. Estamos sendo arrastados para ser uma regu-
lação bancária. Temos de ser capazes de conscienti-
zar a todos de que a indústria de seguros é distinta 
da bancária e tem de ter uma regulação de seguros e 
não de banco”.

Gonzalo Santos Mendiola, presidente da Asociación 
Argentina de Companias de Seguros, agradeceu 
a iniciativa em trabalhar em conjunto. “Estamos 
num momento único do mundo em transformação. 
Precisamos elevar a penetração de seguros, entender 
mais o que o consumidor precisa e temos o desafio 
de atrair talentos para as companhias. Neste fórum de 
debates que damos início teremos grande responsa-
bilidade em ajudar as companhias com o treinamento 
das pessoas”, disse.

Antonio Vaccaro, presidente da Asociación Paraghuaya 
de Companhias de Seguros, disse que formar pessoas 
é o grande objetivo. “Temos tido excelentes resultados 
com grupos de trabalho que ajudam a entender outros 
mercados e ficarmos um passo à frente dos aconteci-
mentos. É crucial estarmos mais preparados para lidar 
com os novos riscos e com as mudanças que afetam 
nosso negócio, como aconteceu com a pandemia. 
Temos particularidades e podemos contribuir muito 
com os debates”.

Alejandro Veiroj, da Asociación Uruguaya de 
Empresas Aseguradoras Uruguai, ressaltou 
que está ansioso para começar os trabalhos 
desta parceria técnica. “Temos negócios em 
comum e estamos entusiasmados com o que 
acontece no Brasil, um país que lidera o mer-
cado da América Latina”.

Confira o vídeo do presidente 
da CNseg falando sobre a 
assinatura do acordo.

https://youtu.be/e8Jb5qvPSDw
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Presidentes da CNseg e FIDES e 
embaixador no Brasil no Chile falam sobre 
as expectativas para a FIDES Rio 2023

A cerimônia de lançamento internacional da 38º 
Conferência Hemisférica de Seguros (FIDES Rio 2023), 
da Federação Interamericana de Empresas de Seguros 
(FIDES), que ocorrerá no Rio de Janeiro, em setembro 
de 2023, aconteceu em 7 de novembro, em Santiago, 
no Chile.

Na ocasião, o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, 
afirmou que a FIDES Rio 2023 será um momento espe-
cial para a troca de informações, conhecimentos e dis-
cussões sobre as tendências do mercado segurador 
em toda a América Latina. “Hoje, tivemos grande pre-
sença de público aqui no lançamento e estamos muito 
felizes em dar o pontapé inicial para a FIDES Rio 2023”, 
complementou.

O presidente da Federação Interamericana de 
Empresas de Seguros, Rodrigo Bedoya, disse estar 
muito entusiasmado com a FIDES Rio 2023, pois reu-
nirá toda a comunidade latino-americana e mundial de 
seguros no Rio, depois de quatro anos da realização 

da Conferência anterior, em Santa Cruz, na Bolívia”. 
Bedoya também lembrou que, desde então, o mundo 
segurador se transformou de maneira muito contun-
dente, havendo uma grande quantidade de temas a 
serem debatidos por toda a comunidade seguradora”.

Também presente no lançamento, o embaixador do 
Brasil do Chile, Paulo Roberto Soares Pacheco, lem-
brou que o Chile é o segundo maior parceiro do Brasil 
na América Latina, com investimentos que giram em 
torno de 38 bilhões de dólares. “Fiquei muito impres-
sionado com os números da participação e da indús-
tria de seguros na formação do PIB brasileiro, bem 
como de suas perspectivas de crescimento”, comple-
mentou o embaixador.

Clique aqui e assista os vídeos do presidente da 
CNseg, do presidente da FIDES e do embaixador do 
Brasil no Chile.

“O Brasil tomou a dianteira na implementação do 
Open Insurance e somos pioneiros no mundo de uma 
estrutura tão avançada para o setor de seguros”. Assim 
Dyogo Oliveira começou a sua apresentação sobre esta 
nova plataforma em processo de implementação no 
País para os conselheiros participantes da Assembleia 
da Fides – Federação Interamericana de Empresas de 
Seguros, em Santiago, no Chile.

Por decisão da Superintendência de Seguros Privados 
(Susep), as seguradoras brasileiras estão implemen-
tando um ambiente digital em que todas as opera-
ções de seguros poderão ocorrer.  A primeira fase do 
OPIN, que deu acesso as informações dos produtos, 
já foi concluída. Neste momento está em operação a 
fase de dois que é o carregamento de dados pessoais 
e produtos contratados. A previsão da Susep é que o 
OPIN esteja pronto para operar em setembro de 2023.

Dyogo ressaltou aos executivos da Fides que o dese-
nho final do Open Insurance vai permitir que consu-
midores, seguradoras e corretores tenham as mesmas 

informações e realizar operações como cancelamento, 
contratação e portabilidade em um único ambiente. 
Para o presidente da CNseg e membro da Fides, o 
OPIN é uma grande transformação para os produtos 
de varejo de seguros.

“Quais os resultados esperados? É ter uma maior com-
petividade do setor e naturalmente uma queda dos 
preços, preços esses mais adequados ao perfil do 
cliente. Esperamos também que o acesso a produtos 
e canais tradicionais passem a ser cada vez mais digi-
tais”, disse o presidente da CNseg na reunião em que 
estavam executivos da Costa Rica, Paraguai, Bolívia, 
Argentina, Venezuela, Chile, entre outros.

Cliente terá mais poder de decisão 
e influência no mercado de seguros 
com Open Insurance

https://youtu.be/QhIflg_AuNc
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O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, e a superin-
tendente de Relações de Consumo e Sustentabilidade, 
Luciana Dall`Agnol, participaram de encontro bila-
teral com integrantes da ASSAL – Associação de 
Supervisores de Seguros de América Latina, em 
Santiago. O Brasil esteve representado pelo superin-
tendente da Superintendência de Seguros Privados 
(Susep), Alexandre Camilo.

Segundo o presidente da CNseg, a reunião visava apro-
ximar os órgãos reguladores das empresas de segu-
ros. Entre os assuntos em debate estavam os desafios 
e oportunidades do Open Insurance em fase de imple-
mentação no Brasil bem como a criação de uma pla-
taforma para intercâmbio de informações sobre riscos 
cibernéticos na América Latina. Só no ano passado, 

foram registrados 850 milhões de ataques cibernéti-
cos no Brasil.

Também ficou acertado um novo encontro entre 
integrantes da Assal e da Federação Interamericana 
de Empresas de Seguros (Fides) para alinhamento 
de uma agenda regulatória e as preocupações do 
setor privado.

Para o superintendente da Susep, o Open Insurance vai 
promover uma “concorrência potencializada” no setor 
de seguros. É possível ver uma adesão mais consis-
tente dos consumidores à nova plataforma de com-
partilhamento de dados e produtos, segundo Camilo, 
entre 2 e 3 anos, ou seja, na medida em que a socie-
dade entender os benefícios do compartilhamento 
de informações. É importante destacar que o Open 
Insurance respeita a Lei Geral de Proteção de Dados, o 
que dá muita segurança ao sistema, disse.

CNseg se reúne no Chile com Supervisores 
de Seguros da AL e Pro Chile

Encontro com a Pro Chile

A CNseg também se reuniu em Santiago com a dire-
tora geral de Promoção de Exportações do Chile, órgão 
ligado ao ministério de Relações Exteriores, Paulina  
Valderrama, e o embaixador do Brasil no Chile, Paulo 
Pacheco.  O encontro bilateral foi no sentido de criar 
oportunidades de negócios para o setor segurador 
para ambos os países.

O presidente da CNseg reforçou que o Brasil tem um 
mercado segurador competitivo com a participação 
de muitos players globais de seguros e resseguros, no 
entanto, com espaço ainda para novos entrantes.

O presidente acrescentou que no primeiro semes-
tre de 2023, empresas brasileiras e chilenas farão um 
webinar para identificar oportunidades de negócios 
para o setor.

Comissão do Mercado Financeiro do Chile

Os representantes da CNseg também se reuniram com 
o vice-presidente da Comissão do Mercado Financeiro 
do Chile (CMF), Mauricio Larrain, e com a comissária 
Bernardita Piedrabuena. O presidente da CNseg apre-
sentou detalhes do mercado de seguros do Brasil, res-
saltou a importância da aproximação das empresas 
dos dois países e acrescentou que há muitas oportu-
nidades para os setores brasileiro e chileno. O Open 
Insurance também foi tema do encontro e gerou 
curiosidade dos membros do órgão regulador chileno.
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Em entrevista ao Correio Braziliense, publicada em 10 
de novembro, o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, 
mostrou-se otimista com a economia do país a partir 
do novo governo que tomará posse em 2023. Para o 
setor de seguros, ele prevê crescimento em torno de 
15% neste ano, acima do Produto Interno Bruto (PIB), o 
que deve se repetir no ano que vem.

Dyogo Oliveira prevê crescimento 
de 15% no setor de seguros

Para ler a matéria completa, clique aqui.

"Eu sou otimista. A indústria de seguros é muito conec-
tada com a economia e costuma crescer acima do PIB. 
Essa é uma tendência que deve continuar", afirmou.

Dyogo ainda elogiou os economistas indicados para a 
equipe de transição de governo. Pérsio Arida e André 
Lara Resende são conselheiros do vice-presidente 
eleito, Geraldo Alckmin, e autores do "Plano Larida", 
que deu origem ao Plano Real.

A superintendente de Acompanhamento Técnico 
da CNseg, Karini Madeira, e o diretor-Executivo da 
FenSeg, Danilo Silveira, participaram em 16 de novem-
bro do painel “Open Insurance & Inovações”, da Expo 
ABGR 2022, da Associação Brasileira de Gerência 
de Riscos, que também contou com representante do 
conselho deliberativo do Open Insurance.

Na ocasião, Karini Madeira informou que a iniciativa 
do Open Insurance mobilizou uma estrutura inicial 
de governança que incluiu um investimento de R$ 14 
milhões, em 2021, e mobilizará R$ 370 milhões até o 
fim de 2022. Atualmente, disse ela, a Susep está em 
processo de aprovação de uma estrutura definitiva 
para o Opin, como também é chamado.

A superintendente da CNseg listou, ainda, os resulta-
dos esperados pelo mercado com a Opin: maior com-
petitividade no setor; acesso às informações de produ-
tos e canais de atendimento; novo canal de distribui-
ção de produtos; desenvolvimento de novas soluções 
mais aderentes ao ecossistema digital; agilidade e pre-
cisão na oferta de soluções ao mercado; preços mais 
adequados ao perfil de risco dos clientes; comparação 
entre os diversos produtos do setor e maior poder de 
escolha dos clientes.

CNseg e FenSeg debatem o Open Insurance 
em painel da Expo ABGR 2022

Na avaliação do diretor-Executivo da FenSeg, o Open 
Insurance “não substituirá as formas convencionais de 
contratação, mas será um facilitador para novos negó-
cios, um canal alternativo”. Ao ressaltar o trabalho 
voluntário de representantes das seguradoras na via-
bilização do Open Insurance, Danilo Silveira destacou 
que um dos desafios postos será o de “expandir para 
trazer novos segurados, e não somente acirrar a com-
petição entre as congêneres”.

De acordo com a Susep, o Open Insurance, ou Sistema 
de Seguros Aberto, dará a possibilidade de consumi-
dores de produtos e serviços de seguros, previdência 
complementar aberta e capitalização compartilharem 
suas informações entre diferentes sociedades autori-
zadas/credenciadas pela Susep, de forma segura, ágil, 
precisa e conveniente.

Estudo organizado pela CNseg revela 
baixo grau de concentração de 
mercado em seguros

Estudo organizado pela Confederação Nacional das 
Seguradoras concluiu que o setor de seguros apre-
senta baixo grau de concentração de mercado. O 

levantamento levou em conta 146 grupos associados 
à CNseg em Danos e Responsabilidades, Capitalização 
e Planos de Previdência.

“Uma forte concorrência entre os grupos segurado-
res, menores barreiras de acesso ao mercado bra-
sileiro e investimentos em atualização tecnológica 
são alguns dos fatores que tornam o ambiente de 

https://www.linkedin.com/company/abgr-brasil/
http://Para ler a matéria completa, clique aqui.


20

CNseg em ação

VOLTAR

Clique aqui 
para acessar 
o estudo na
íntegra

negócios saudável no setor”, afirma o presidente da 
CNseg, Dyogo Oliveira.        

O levantamento da CNseg utilizou o indicador 
Herfindahl-Hirschman (HHI) para aferir o grau de con-
centração no setor. O HHI, para fins de aferição, acena 
com três níveis de classificação: abaixo de 15%, baixa 
concentração; entre 15% e 25%, moderadamente con-
centrado; e, a partir de 25%, altamente concentrado.

Esse indicador é usado pelo Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) para aferir o grau de con-
centração antes de aprovar fusões e incorporações de 
empresas. É também usado pelo governo americano 
e do Reino Unido para evitar mercados concentrados.

146 grupos participaram do estudo avaliando o com-
portamento concorrencial de 16 ramos de Danos 
e Responsabilidades, oito da linha de Seguros 
Pessoais, que são os planos de previdência, além da 
Capitalização.  A taxa geral do mercado segurador 
(excluindo-se Saúde) caiu de 12,8%, em 2016, para 
10%, considerando 12 meses até agosto de 2022. 

Nos ramos de Danos e Responsabilidades, dos 14 ava-
liados, em 9 a concentração é considerada baixa. Nos 
seis ramos de Pessoas, três apresentam baixa concen-
tração e outros três, moderada concentração. O seg-
mento de Capitalização, também examinado, registra 
baixa concentração de mercado. 

Entre os ramos de baixa concentração estão as cartei-
ras de Automóvel, Residencial, Empresarial, Grandes 
Riscos e Transportes. O ramo de Auto registrou HHI de 
14,2% em 12 meses até agosto; o Residencial, 12,2%; e 

o Empresarial, 9,4%. Já os seguros de Grandes Riscos e
o de Transportes, 9,9% e 8,3%, respectivamente.

Nos ramos de maior concentração, como o Seguro 
Habitacional, Rural, Marítimos e Aeronáuticos, esse 
comportamento está relacionado com a presença de 
empresas públicas, elevado grau de especialização, 
participação de resseguros e valores segurados eleva-
dos, destaca o presidente da CNseg.

O baixo nível de concentração é importante para 
ampliar o alcance da proteção e, dessa forma, contri-
buir para o crescimento sustentável e bem-estar social 
do País. “Estudos que avaliem a concorrência são sem-
pre bem-vindos para corrigir impressões e percepções 
equivocadas do funcionamento dos mercados”, assi-
nala o executivo.

Como exemplo, ele lembra o caso do seguro de 
Automóvel, que corretores acreditam ser concentrado, 
ao contrário do que diz o levantamento da CNseg. 
“Esse é, na verdade, um ramo de extraordinária com-
petição entre grupos locais e estrangeiros, de uso 
intenso de novas tecnologias e de práticas comerciais 
tão diferenciadas a ponto de serem replicadas em 
outros países”, lembra Oliveira.

Conexão Futuro Seguro discute os 
benefícios da autorregulação no mercado 
de corretagem de seguro

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, partici-
pou, em 23 de novembro, da 5ª etapa da 3ª edição 
do Conexão Futuro Seguro, que abordou o tema da 
autorregulação no mercado de corretagem de seguro. 
O evento, transmitido pela plataforma Zoom, é uma 
realização da Federação Nacional dos Corretores de 
Seguros (Fenacor), em parceria com os Sindicatos dos 
Corretores  de Seguros (Sincor). 

Dyogo Oliveira afirmou que, além de ser uma mani-
festação de boas intenções, a autorregulação ajuda 
a construir uma imagem positiva do mercado, con-
tribuindo, consequentemente, para o crescimento da 
base de segurados. “Todos aqui tiramos nosso sus-
tento mercado segurador e devemos trabalhar para 
que ele atinja o maior número de pessoas possível. A 
população segurada ainda é muito pequena no Brasil 
e temos muito trabalho pela frente”, declarou. 

http://midias.cnseg.org.br/data/files/27/71/76/91/E8F9481038D825483A8AA8A8/20220411_analise_concentracao_resumo_resultado_v2%20_3_.pdf
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De acordo com o presidente da CNseg, as segura-
doras deveriam, inclusive, dar preferência aos cor-
retores associados ao Ibracor, o Instituto Brasileiro 
de Autorregulação do Mercado de Corretagem de 
Seguros. O Ibracor, segundo ele, é a única autorregu-
ladora do setor autorizada pela Susep e que tem, entre 
os seus objetivos, zelar pela observância das normas 
de conduta profissional estabelecidas por seus mem-
bros associados e pela legislação pertinente. 

Também presente no debate, o presidente do Ibracor, 
Joaquim Mendanha, afirmou que a autorregulação 
traz mais eficiência para o mercado segurador, sem 
retirar a força da Susep, que pode se concentrar em 
outras questões mais importantes. Opinião compar-
tilhada pelo advogado e colunista do jornal Estado 
de S.Paulo, Antonio Penteado Mendonça, para quem 
a autorregulação, além de trazer mais liberdade para 
o corretor, libera a Susep para que ela possa melhor
cuidar do setor de seguros e resseguros.

Já o professor de Direito do Consumidor, Ricardo 
Morishita, explicou que a autorregulação é uma 

evolução das técnicas de intervenção do estado e de 
organização da sociedade. Nesse modelo de regu-
lação responsiva, afirmou, os agentes de mercado 
buscam, juntos, estabelecer os objetivos a serem 
cumpridos, criando uma estrutura mais cooperativa, 
mais principiológica e mais eficiente, pois “respeita o 
conhecimento de quem opera no dia a dia, facilitando 
a identificação dos pontos cegos de conflito”. Além 
disso, complementou, “por meio de regras pactuadas 
e construídas em bases reais, cria-se um nivelamento 
para cima, facilitando a identificação de eventuais 
excessos e vantagens desleais”.   

Quem também declarou ver a autorregulação na cor-
retagem do seguro com muito bons olhos foi a diretora 
da Central de Relacionamento do Grupo BB Mapfre, 
Claudia Pires Rodrigues Wharton. Ela considera que 
o mecanismo propicia um respeito ainda maior pelo
consumidor ao gerar uma escuta ativa que muito con-
tribui para a melhoria dos processos. Segundo ela,
“mercados autorregulados são mercados maduros e o
mercado de seguros já está suficientemente maduro
para tal”.

Tem novidade na área: a CNseg passará a usar o 
WhatsApp para reforçar a divulgação das principais 
ações e informações sobre seguros e o setor segurador.

O disparo de mensagens via WhatsApp API será desti-
nado a estreitar a comunicação da Confederação com:

WhatsApp: o mais novo canal de 
comunicação da CNseg

A comunicação só será realizada a partir do consenti-
mento prévio do destinatário (opt-in).

Através da parceria com a TakeBlip, nosso fornecedor 
oficial de uma moderna e inovadora plataforma de 
comunicação, será implantado o "WhatsApp Business 

Seguradoras 
Associadas, 
Corretores e 
Sindicatos;

API" (a versão em nuvem do aplicativo). Por meio 
dela, estaremos onde o nosso público está, levando 
conteúdo de qualidade de forma ágil e próxima. É 
mais uma ação do time de Comunicação para demo-
cratizar o acesso ao seguro, desmistificar o setor e 
mostrar sua relevância para a sociedade brasileira, 
explica a Superintendente Executiva de Comunicação 
da CNseg, Carla Simões.

Vamos abrir mais este importante canal, estreitando 
o relacionamento com os atores da indústria de
seguros para reforçar a importância dos seguros para
a sociedade.

Continuem ligados!

Governo, 
Judiciário, 
Congresso 
e Procons;

Imprensa.


