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Diretoria CNseg

Conselho Diretor CNseg
Em 15/08, foi realizado o workshop do Planejamento Estratégico da CNseg, que contou com a participação
do Conselho Diretor da CNseg, ocasião em que foram discutidos o alinhamento em torno de temas estratégicos e a definição de prioridades para 2019/2022. Na oportunidade, o Conselho Diretor da CNseg aprovou a
composição do Conselho Consultivo da Confederação para o mandato 2019/2022, conforme segue:
• Ex-Presidentes das Federações associadas do mandato anterior: Edson Luis Franco (ex-FenaPrevi),
João Francisco Silveira Borges da Costa (ex-FenSeg), Marcos Renato Coltri (ex-FenaCap) e Solange
Beatriz Palheiro Mendes (ex-FenaSaúde);
• Notório saber e reconhecimento nas áreas de atuação: Hélio Oliveira Portocarrero de Castro,
Jayme Brasil Garfinkel, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, Julio de Albuquerque Bierrenbach, Luiz Carlos
Trabuco Cappi, Mauro César Batista e Mucio Novaes de Albuquerque Cavalcanti.

O Conselho Consultivo é o órgão estratégico, de natureza consultiva, composto pelos quatro antigos presidentes das Federações associadas em mandato anterior ao mandato em curso e outros 07 (sete) membros de
notório saber e reconhecimento nas áreas de atuação das empresas associadas às Federações, indicados pelo
Conselho Diretor, com mandato de 3 (três) anos. Suas principais atribuições são:
• Manifestar-se sobre quaisquer temas, por convocação pelo Conselho Diretor;
• Colaborar com o Conselho Diretor no estabelecimento de diretrizes para a consecução dos objetivos
e prerrogativas da CNseg.
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Comissões
Temáticas

Recursos Humanos
Presidente: Patrícia Coimbra (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 02/08
Assuntos tratados:
• Prêmio de Inovação em Seguros 2019;
• 108ª edição da Conferência Internacional do
Trabalho em Genebra;
• Professor Hélio Zylberstajn - Comentários sobre
a disponibilização do material com conteúdo de
apoio à CRH na definição da estratégia para a
negociação coletiva de dezembro/2019;
• CONSEGURO 2019 - Sugestão da participação
da presidente da CRH, Patrícia Coimbra, na 1ª
Conferência de Sustentabilidade e Diversidade
como debatedora no painel “Como (e por que)
integrar a diversidade nos fundamentos técnicos
do seguro”;
• Recolhimento da Contribuição Assistencial e MP
nº 873/19;
• GT Remuneração: Análise dos resultados
apresentados da Pesquisa Mercer – Win (online);
• Convite para o 8º Seminário Mercer para a
Indústria Financeira em 20 de agosto, em São
Paulo, onde serão apresentados os resultados da
pesquisa;
• GT eSocial: Atualização do tema;
• Outros assuntos.

Sustentabilidade e Inovação
Presidente: Fátima Lima (Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 12/08
Assuntos tratados:
• Participação da CNseg na Semana do Clima da
América Latina e Caribe 2019 - notícia de convite

para que a CNseg componha um painel sobre
resiliência climática dos centros urbanos;
• GT de Riscos Emergentes - apresentação do
questionário reformulado pelo GT de Riscos
Emergentes;
• GT3 Eventos:
»»o Atualização a respeito do painel de
mudanças climáticas da CONSEGURO 2019;
»»Atualização sobre a agenda de seguros no
UNEP-FI Roundtable no Brasil;
»»GT2 Relatório de Sustentabilidade apresentação do resultado da pesquisa de
avaliação do Relatório de Sustentabilidade
– 2018;
»»GT de Eventos Climáticos da FenSeg –
informações sobre o agendamento de
reunião com o GT da FenSeg;
• Outros assuntos.

Governança e Compliance
Presidente: Simone Negrão (Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/08
Assuntos tratados:
• Cláusula de embargos e sanções – Carta Circular
Susep 06/19 - Esclarecimentos acerca de cláusula
particular dispondo sobre violação de leis ou
normas de embargos ou sanções econômicas ou
comerciais;
• GT para interpretação e aplicação da Lei 13.709
(LGPD) – Sejur;
• Apresentação de Alexandre Correa, Bradesco
Seguros – benchmark com seguradoras
europeias;
• Certificação Técnica – Resolução CNSP 115;
• Atualização sobre os Grupos de Trabalho
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Permanentes instituídos no âmbito da Comissão:
»»GT Governança Corporativa – coordenadora:
Thaís Andrade (relato Luciana Dall'Agnol);
»»GT PLDFT – coordenadora: Raquel Gonçalves
– estudo de risco;
»»GT Compliance – coordenadora: Cassia
Monteiro – reunião de 06/08;
»»GT Auditoria Interna – coordenador: Vagner
Leite – reunião com Susep em 06/08 e
atualização de parecer técnico;
• Seminário de Controles Internos / CONSEGURO
2019;
• Outros assuntos.

Inteligência de Mercado
Presidente: Alex Conrado Korner (Santander
Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 15/08
Assuntos tratados:
• Avisos gerais;
• Apresentação do tema “Mercado de Startups” por
Arthur da ACE Aceleradora;
• Apresentação do tema “Economia Compartilhada”,
2ª parte, por Eduardo Lapa da Intelligence Hub;
• Acompanhamento dos projetos de cada Grupo de
Trabalho em 2019.

Resseguro
Presidente: Nilton Haiter (Tokio Marine)
Áudioconferência: RJ/SP/DF
Data: 20/08
Assuntos tratados:
• Prêmio de Reintegração: relato da reunião
realizada na Susep em 16/08, com os
representantes da CNseg, FenSeg, ANRe e
Fenaber;
• GT para interpretação e aplicação da Lei
13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados) Relato Sejur;
• GT Embargos e Sanções - Relato Sejur:
»»Carta Circular Susep nº 06/19, que
traz esclarecimentos acerca de cláusula
particular dispondo sobre violação de
leis ou normas de embargos ou sanções
econômicas ou comerciais;
»»Relato da reunião do GT de 08/08

(pós-publicação da Carta Circular);
»»Vistas do processo Susep que trata do tema
e próximos passos;
• Atualização de assuntos da FenSeg;
• Mapa estratégico da Comissão na CNseg;
• Outros assuntos.

Comunicação e Marketing
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco
Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 20/08
Assuntos tratados:
• Pesquisa de Opinião sobre a Imagem do Seguro
para Não Segurados - divulgação;
• Seminário de Comunicação;
• Quadro de eventos da CNseg;
• Federações associadas.

Gestão de Risco
Presidente: Laurindo dos Anjos (Itaú Vida e
Previdência)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 22/08
Assuntos tratados:
• GT para interpretação e aplicação da Lei 13.709
(LGPD) - Relato SEJUR;
• Cláusula de embargos e sanções – Carta Circular
Susep 06/19 - Esclarecimentos acerca de cláusula
particular dispondo sobre violação de leis ou
normas de embargos ou sanções econômicas ou
comerciais – Relato Sejur e Supat;
• Consulta Pública nº 08/19, minuta de Resolução
CNSP que dispõe sobre princípios a serem
observados nas práticas de conduta adotadas
pelas sociedades seguradoras, sociedades de
capitalização, entidades abertas de previdência
complementar e distribuidores, quanto ao
relacionamento com o cliente e sobre o uso do
cliente oculto na atividade de supervisão da
Susep – prazo para envio de sugestões 28/08 –
Relato Supam e Supat;
• Prêmio de Reintegração – atualização –
Relato Supat;
• Mudanças na estrutura da Susep – Relato Supat;
• Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara
dos Deputados aprovou proposta que dá até
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30 dias para que as seguradoras paguem as
indenizações aos segurados – Relato Laurindo
dos Anjos e Sejur;
• Riscos Emergentes (questionário e próximos
passos) – Relato Supam;
• Outros assuntos.

Relações de Consumo
Presidente: Aura Rebelo (Prudential do Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 22/08
Assuntos tratados:
• Open Banking – relato da Associação Brasileira
de Crédito Digital;
• Colóquios de Proteção do Consumidor de
Seguros - encaminhamentos da reunião de
avaliação (09/08);
• Termo de Cooperação com o Procon/SP encaminhamento ao Conselho Diretor da CNseg;
• CONSEGURO 2019 e 9ª Conferência de Proteção
do Consumidor de Seguros – programação;
• Propostas Decreto SAC - andamento – reunião
26/08;
• Apresentação do GT de estudo da Lei Geral de
Proteção de Dados da CNseg – atualização pela
Sejur;
• Cadastro Positivo – apresentação Sejur;
• Outros assuntos.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich
Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 23/08
Assuntos tratados:
• Apresentação do Prêmio Inovação em Seguros;
• Súmula STJ nº 632 - Nos contratos de seguros
regidos pelo Código Civil, a correção monetária
sobre indenização securitária incide a partir da
contratação até o efetivo pagamento;
• Atualização sobre o Termo de Cooperação com a
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
– Procon-SP;
• Reforma Tributária;
• Decreto nº 9.936/19 - Regulamenta a Lei
nº 12.414/11, que disciplina a formação e a

•
•
•

•
•
•

•

•
•

consulta a bancos de dados com informações
de adimplemento, de pessoas naturais ou de
pessoas jurídicas, para formação de histórico de
crédito;
Decisões TRF sobre Exercício Irregular da
Atividade Seguradora;
REsp nº 1810980 - SP (PIS/COFINS);
ADPF nº 610 ajuizada contra a Lei nº 17.109/19,
do Município de São Paulo (Código Municipal de
Defesa do Consumidor);
Jurisprudência comentada;
Carta Circular Eletrônica Susep nº 6/19 / GT
Cláusula de Embargos e Sanções;
Projeto de Lei nº 8.657/17, do dep. Carlos Bezerra
- Altera os arts. 157 e 158 da Lei nº 6.404/76,
que “dispõe sobre as Sociedades por Ações",
para fins de disciplinar a responsabilidade civil
e o dever de informar dos administradores das
companhias;
Edital de Consulta Pública 8/19 - Dispõe sobre
princípios a serem observados nas práticas de
conduta adotadas pelas sociedades seguradoras,
sociedades de capitalização, entidades abertas
de previdência complementar e distribuidores,
quanto ao relacionamento com o cliente e
sobre o uso do cliente oculto na atividade de
supervisão da Susep, na forma definida por essa
Resolução;
II Seminário Jurídico da CNseg - Data e
Programação;
Assuntos gerais - foi informado que o Superior
Tribunal de Justiça analisou, em sede de Recurso
Repetitivo, os Recursos Especiais nºs 1.438.263SP; 1.362.022-SP e 1.361.872-SP, que discutem
a legitimidade de não associadas ingressarem
com ação de execução de sentença proferida no
âmbito de Ação Civil Pública.

Assuntos Fiscais
Presidente: Patrícia Rocha Silva (Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/08
Assuntos tratados:
• Anpei - Inovação Tecnológica;
• IR/CS - Tributação pelo Regime de Caixa (Lei
12.973);
• Retorno sobre pedido de dispensa de obrigações
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•
•

•
•

estaduais e Autuação VA e VR (pedido de relação
de clientes para as administradoras de cartões);
Discussão da não incidência do INSS sobre os
6% descontados dos funcionários;
PIS/COFINS - Receita Financeira Compartilhamento da Análise dos
Posicionamentos Administrativos;
Atualização das tratativas e discussões sobre
Reforma Tributária;
PEC 110/19.

Administração e Finanças
Presidente: Laenio Pereira dos Santos (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/08
Assuntos tratados:
• Alteração no Manual de Contabilidade Discussão sobre nova forma de contabilização
do Prêmio de Reintegração em razão da
mudança do regime de caixa para competência;
• Relato da reunião com a Susep realizada em
16/08 – Considerações e conclusões.

Atuarial
Presidente: Marcos Spiguel (Prudential do Brasil)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 30/08
Assuntos tratados:
• Consulta Pública 8/19;
• Recebíveis de cartão de crédito;
• CPA 002 - Auditoria Atuarial Independente;
• Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
• ENA;
• Prêmio de Reintegração;
• Embargos e Sanções;
• Notas explicativas de Salvados.

Ouvidoria

Presidente: Silas Rivelle Jr.(Unimed Seguradora)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 30/08
Assuntos tratados:
• Próximos passos: 7º Colóquio de Proteção do
Consumidor – Centro-Oeste:
»»Aprovação da ata de reunião de avaliação;
»»Acompanhamento das ações aprovadas.
• Relatório das Atividades das Ouvidorias do
Mercado de Seguros:
»»Abertura das Competências dos 1º e 2º
trimestre;
»»Proposta para Relatório das Atividades das
Ouvidorias de 2019.
• Consulta Pública Susep nº 8/19 Relacionamento com o cliente e uso do cliente
oculto na atividade de supervisão da Susep;
• Proposta de encaminhamento de Indicadores
das Ouvidorias à Susep;
• Encaminhamento de ofício de fiscalização da
Susep à Ouvidoria da Seguradora Líder DPVAT;
• Plano de Regulação Susep 2019: Sistema
Eletrônico de Monitoramento de Demandas das
Ouvidorias;
• Curso de Capacitação e Certificação de
Ouvidorias do Setor de Seguros;
• Aprovação do Manual de Boas Práticas das
Ouvidorias do Setor de Seguros;
• 9ª Conferência de Proteção do Consumidor de
Seguros – 5 de setembro, das 15h15 às 18h30;
• Resultado da Pesquisa de Ouvidoria sobre a
Exigência do número de Protocolo do SAC para
Atendimento na Ouvidoria;
• Indicação de temas para rodadas de benchmark
na Comissão;
• Outros assuntos.
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A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade, no dia
1º, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Apresentação:
• Registro Nacional de Sinistros - RNS – Relatora: Therezinha Vollú (Supen/CNseg) apresentou,
resumidamente, o andamento e as adesões ao Projeto RNS, desenvolvido para os seguintes ramos da
FenSeg: automóvel, riscos patrimoniais, transportes, crédito e garantia e rural.

Notícias do Presidente:
• Novo modelo para o seguro DPVAT: dando sequência à reunião, o presidente Antonio Trindade
comentou sobre o projeto que está em estudo na Susep sobre o novo modelo para o seguro DPVAT.
Ele falou sobre a criação do Grupo de Trabalho, com participantes do mercado segurador para estudar
o tema e apresentar proposta à Susep em reunião já agendada para 05/08.
• Estudos desenvolvidos pela Ernst & Young (E&Y): relato feito pelo diretor Marcelo Goldman sobre
o desenvolvimento dos estudos sobre “Exercício Irregular da Atividade Seguradora”.
• Auto Popular: relato feito pelo vice-presidente Bruno Garfinkel sobre recente visita da superintendente
da Susep, Solange Vieira, às instalações da Renova. Ela demonstrou preocupação com o seguro auto
popular e questionou os motivos pelos quais, na visão do mercado, esse produto não decolou, uma
vez que os números demonstram poucas operações.

Pauta Deliberativa:
• Composição das Comissões Temáticas da CNseg: aprovados os seguintes nomes para as Comissões
da CNseg:
»» Comissão de Assuntos Jurídicos: Giselly Monteiro (Austral) no lugar de Deborah Moccia
(Austral) | Luiz Pivato (Itaú) no lugar de Fabio Vanini (Itaú);
»» Comissão de Investimentos: Henri Rysman (Cardif).
• Pátio Legal: apresentada proposta do SindSeg RJ/ES para a renovação do contrato do pátio por mais
seis meses. O assunto será tratado na Comissão de Automóvel da FenSeg.

Pauta Informativa:
• Tabela FIPE: redução dos custos mensais a partir de agosto.
• Consulta Pública Susep nº03/19 – Seguros Intermitentes: listadas as sugestões apresentadas pela
FenSeg para ciência da Diretoria.
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• Audiência Pública em Goiânia – PLC 075/18 – Marco Regulatório do transporte rodoviário de
cargas (01/07/19): relatados os principais itens contestados pelo mercado durante a audiência.
• Adequação nos Seguros Agrícolas: incluído no material da Diretoria o Ofício Eletrônico Susep nº04/19
e os principais pontos debatidos em reunião realizada na FenSeg com Pedro Loyola sobre o Pro-agro.
• Reunião IMK 11/07 – Ofício CNseg/Presi 123/19: relatado que o evento foi bastante positivo para o
mercado, com a participação de 113 pessoas. Os assuntos apresentados pela FenSeg foram:
»» Seguros como instrumento de mitigação do risco de crédito;
»» Seguro de Garantia de Obrigações Contratuais (PL 1.292/95 e apensados – Lei de Licitações Públicas);
»» Seguros Paramétricos como proteção para catástrofes naturais, atualmente suportados pelo Governo;
»» Cat Bonds;
»» Seguros Rurais – Seguro Agrícola;
»» Acidentes de Trabalho.
• 1ª Reunião da Comissão Mista do Conselho do Consumidor na Assembleia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul: divulgada a participação da FenSeg na reunião, ocorrida em 04/07.
Participaram também representantes da Abraesa, Procon, Cetran, Detran, Ministério Público.
• Eventos realizados e previstos:
»» Palestra sobre R.C.Empregador – Comissões de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil da
FenSeg - Palestrante: Angélica Carlini – 23/07/2019 – Sindseg/SP;
»» CONSEGURO 2019 – Brasília – 04 e 05/09/2019;
»» Congresso de Corretores – Bahia – 10, 11, 12 e 13/10/2019;
»» Seminário sobre Lei do Desmonte, Acidentologia e Vitimação no Trânsito – 09/08/2019 – Escola
Judicial de Pernambuco - SindSeg N/NE – Fenacor e Sincor/PE.
• Demonstrações financeiras: distribuídos os relatórios referentes à junho/19.
• Estatísticas da Susep: apresentadas as estatísticas de maio/19.

Comissões
Prevenção e Combate à Fraude
Presidente: Anderson Mendonça (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 1º/08
Assuntos tratados:
• Relatos dos GTs: Assistência 24h, Patrimonial,
Transporte, SQQF e Automóvel;
• Atualizações sobre a utilização do Sistema SAS;
• Assuntos Jurídicos;
• Assuntos da Gerência de Prevenção e Combate
à Fraude;

• Assuntos gerais:
»» Inclusão da Seguradora Santander Auto S/A.

Seguros Gerais Afinidades
Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis (Zurich
Minas Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 02/08
Assuntos tratados:
• Impressão do Manual de Boas Práticas do Varejo;
• Simplificação do Bilhete de Roubo e Furto;
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• PIER/OLX – apólice de celular;
• Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Rocha (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 09/08
Assuntos tratados:
• Carta Circular Eletrônica nº 6/19;
• Carta Circular Eletrônica nº 3/19;
• Processo(s) OAS: arrolamento de seguradoras
(Seguro Garantia) – monitoramento pela Comissão;
• Consulta para Susep: peças genéricas e rede
referenciada;
• Procon Vitória – redução dos preços do seguro;
• Assuntos gerais.

Transportes
Presidente: Paulo Robson Alves (XL Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/08
Assuntos tratados:
• Comissão de Prevenção e Combate à Fraude –
Relatores: Anderson Mendonça e Ricardo Tavares;
• PLC 075 - Marco Regulatório do Transporte
Rodoviário de Carga;
• Evento de Transportes;
• Averbação antes dos Embarques/Operações de
Coleta – Consulta Sincor/SP;
• Assuntos diversos.

Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 15/08
Assuntos tratados:
• Participação de membros da Comissão de Seguro
Rural da Federação Nacional das Empresas de
Resseguros - Fenaber para alinhamento dos temas
a serem abordados na audiência com a ministra da
Agricultura, Tereza Cristina, em 20/08;
• Relatos da Diretoria Executiva da FenSeg:
»» Produtos Multirriscos e Riscos Nomeados;
»» Fundo de Estabilidade do Seguro Rural
– FESR;

»» Proagro;
»» Seguro Paramétrico.
• Subvenção Federal:
»» Reunião com a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em
12/08;
»» Projeto-piloto de leilão da subvenção ao
prêmio do seguro rural;
• Subvenção Estadual Paraná e São Paulo;
• Relatos dos GTs: Equipamentos e Penhor Rural/
Assuntos Susep / RNS Rural / Peritos / Proagro /
Revisão das Regras de Subvenção / Análise de Risco;
• Assuntos gerais.

Automóvel
Vice-presidente: Walter Pereira (Zurich)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 21/08
Assuntos tratados:
• Ações do mercado segurador;
• Assuntos da Subcomissão de Sinistros;
• Pátio Legal RJ;
• Tabela FIPE;
• Assuntos gerais.

Riscos de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 23/08
Assuntos tratados:
• Relato do presidente da Comissão sobre a reunião
realizada no BNDES em 22/08;
• ANEEL – Clausulado de Seguro Garantia de
Performance do Contrato;
• DENIT – Seguro Garantia com Cláusula de
Retomada;
• OAS – Recuperação Judicial;
• Notícia sobre liquidação de seguro garantia – TJ
Gaúcho;
• Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos
(Tokio Marine)
Presencial: SP
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Data: 27/08
Assuntos tratados:
• Seguro Garantia – Roque Melo (presidente da
Comissão de Riscos de Crédito e Garantia);
• Lei Geral de Proteção de Dados – Glauce Karine;
• Clausulado;
• Cosseguro – continuidade;
• Nichos diferenciados – continuidade dos estudos;
• Contabilização do Prêmio de Reintegração –
Diferimento – Resultado da reunião com a Susep;
• Assuntos gerais: Fórum de Meio Ambiente do
Setor Elétrico - FMASE.

Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos
(Tokio Marine)
Presencial: SP
Data: 27/08
Assuntos tratados:
• RC – Empregador – definições;
• Leg02/03 x Equipamentos/máquinas protótipos –
Comentários do GT;
• Clausulado diferenciado para Obras Grupo I;
• Engenharia de Riscos (boas práticas);
• Assuntos gerais.

Riscos de Engenharia

Diretoria FenaPrevi
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge Pohlmann
Nasser, no dia 17, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:
• ITCD;
• Reunião no Tesouro Nacional, realizada no dia 05;
• Reuniões realizadas no âmbito da “Iniciativa Mercado de Capitais” (Ministério da Economia);
• As recentes reuniões realizadas na Susep;
• Proposta de estudo para criação do Instituto de Estudos Avançados de Previdência e Vida, bem como
da escolha dos diretores mentores das Comissões Técnicas da Federação e das indicações para o
Conselho de Ética da CNseg;
• Aprovação da solicitação da Prudential, para passar a ser representada na Diretoria Estatutária por
seu presidente, David Legher Aguilar.

Comissões
Comunicação, Marketing e Eventos

Gestora do SIDE

Presidente: Luiza Bahia de Carvalho (Porto
Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/08
Assunto tratado:
• Plano de Comunicação FenaPrevi 2020.

Presidente: Reginaldo Herreira (Bradesco Vida e
Previdência)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 21/08
Assuntos tratados:
• Alinhamento sobre melhorias do módulo PJ do SIDE;
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• Debate sobre processo de conciliação, devolução
de portabilidades e financeiro.

Produtos por Sobrevivência
Presidente: João Mendes Ângelo (Zurich)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 26/08
Assuntos tratados:
• Reclassificação dos FIEs;
• Iniciativa de Mercado de Capitais – IMK / Ministério
da Economia;
• Recursos especiais repetitivos nº 1.656.161/RS e
1.663.130/RS;
• ETTJ para cálculo do fator de renda;
• Projetos de lei alterando a Lei nº 11.196/05 e o
Código de Processo Civil;

• Consulta Pública nº 08/19 - minuta de Resolução
CNSP dispondo sobre princípios a serem
observados nas práticas de conduta adotadas
pelas sociedades seguradoras, sociedades de
capitalização, entidades abertas de previdência
complementar e distribuidores, quanto refere ao
relacionamento com o cliente e sobre o uso do
cliente oculto na atividade de supervisão da Susep.

Assuntos Contábeis e Fiscais
Presidente: Ivandro de Almeida Oliveira
(SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/08
Assunto tratado: Reunião conjunta com a
Comissão de Administração e Finanças da CNseg.

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, no dia 21, tratou
dos seguintes assuntos, entre outros:

Palavra do Presidente
Deliberações
»» Aprovada a indicação de Maria Tereza das Graças como representante da FenaCap na Comissão de
Gestão de Risco da CNseg e de Leandro de Souza na Comissão de Inteligência de Mercado da CNseg;
»» Aprovada a realização do vídeo institucional em comemoração aos 90 anos da Capitalização no Brasil.

Conhecimento:
»» Marco Regulatório – Foi atualizado o andamento dos assuntos relacionados ao Marco Regulatório;
»» Foi informado que os srs. Jorge de Souza Andrade (Capemisa Capitalização) e José Maria Corsi (Liderança
Capitalização), vão compor o próximo mandato do Conselho de Ética da CNseg – 2019 a 2022;
»» Foi informado que foram indicados para compor a lista tríplice para a vaga de suplente no CRSNSP,
representando a FenaCap, a sra. Simone Ayub Moregola Bonafonte (Liderança Capitalização), srs.
Renato Luiz Arena dos Santos (Bradesco Capitalização) e Ricardo da Silva Santana (Santander
Capitalização);
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»»
»»
»»
»»

Foi apresentada a composição dos painéis da CONSEGURO 2019 - Painel FenaCap do ENA;
Foram apresentadas a receita e despesas da Federação de janeiro a julho de 2019;
Foram apresentados os Dados Estatísticos do Mercado de Capitalização de janeiro a julho de 2019;
A Diretoria tomou conhecimento do andamento dos seguintes assuntos: Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD), Sistema de Registro Eletrônico de Operações (SRO), Lavagem de Dinheiro e
Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados;
»» Atas das Comissões Técnicas: Dado conhecimento das atas aprovadas das Comissões da FenaCap.

Comissões
Comunicação

Assuntos Jurídicos e Controles Internos

Presidente: Roberta Andrioli (Brasilcap)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 08/08
Assuntos tratados:
• Retomada das discussões sobre a pesquisa
FenaCap;
• Apresentação pela BTG dos resultados das mídias
sociais da FenaCap;
• Apresentação pela Link Comunicação das ações de
comunicação e de imprensa realizadas em julho/19;
• Relato Comissão de Comunicação e Marketing da
CNseg.

Presidente: Simone Ayub Moregola (Liderança
Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 19/08
Assuntos tratados:
• Apresentação do sr. Vítor Brandão, sobre o trabalho
desenvolvido na Supen/CNseg;
• Relatos dos nossos representantes em comissões da
CNseg;
• Marco Regulatório, resultado da reunião com a
Susep;
• Andamento dos Projetos de lei referentes à
Capitalização;
• CP 08/19.

Produtos, Atuarial e de Tecnologia
Presidente: Natanael Castro (Su América
Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 14/08
Assuntos tratados:
• Marco Regulatório:
»» Discussão do resultado da reunião com a
Susep e próximos passos;
»» FEAPAE – RS
• Painel ENA 2019;
• Relato da Comissão Atuarial da CNseg;
• Relato da Comissão de Processos e Tecnologia da
Informação CNseg.

Administração e Finanças
Presidente: Getúlio Antonio Guidini (Bradesco
Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/08
Assuntos tratados:
• Relatos dos nossos representantes sobre as
reuniões das Comissões CNseg e externas;
• Aprovação e discussão do documento produzido
sobre IFRS;
• Reforma Tributária.
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Diretoria FenaSaúde
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu Amoroso
Lima, no dia 14, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:
• Cobertura extra Rol - recursos repetitivos;
• Projetos de Lei;
• Contratações de consultorias jurídica e econômica;
• Reforma Tributária;
• 5º Fórum FenaSaúde;
• Mudanças na Comunicação;
• Eventos a realizar;
• Rol de Procedimentos;
• Execução orçamentária.

Comissões
Contábil

Assuntos Assistenciais

Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 21/08
Assuntos tratados:
• Sistema DPI/SERPRO – apresentação AC
Pedrosa;
• MP 892/19 – Publicações Empresariais
Obrigatórias;
• Manual do Plano de Contas (discussão sobre
versão final e agendamento ANS);
• Reforma Tributária – PEC 45 – IBS (Imposto
Sobre Bens e Serviços);
• Apresentação EY – Capital Baseado em Risco e
RN n° 443;
• Workshop ANS – Contribuições das associadas
com temas;
• Extra pauta: posicionamento do jurídico CNseg
(Dr. Heitor Alves) a respeito da ação referente à LC
157/16.

Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/08
Assuntos tratados:
• 23º COSAÚDE 06/07/19 – Diretrizes de Utilização
da Consulta de Enfermagem e Parto Cesariano;
• Recursos Repetitivos (STJ);
• Transtorno do Espectro Autista (TEA);
• Câmara Técnica Implantes – AMB;
• Pareceres Técnicos da ANS;
• Indicações para reuniões do COPISS;
• Rol.

Comunicação
Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/08
Assuntos tratados:
• Apresentação dos resultados do Workshop de
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Comunicação;
• Apresentação de novos integrantes da
Comunicação;
• Apresentação do consultor de Comunicação;
• Apresentação da assessoria de imprensa Kubix;
• 5º Fórum FenaSaúde;
• Eventos com a participação da diretora-executiva.

Ética
Presidente: Erika Fuga (SulAmérica)
Presencial: São Paulo
Data: 08/08
Assuntos tratados:
• Temas apresentados pelas associadas em relação
aos principais procedimentos auditados pelas
operadoras.

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Golden
Cross)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/08
Assuntos tratados:
• Condição assistencial e de custeio para inativos;
• Tempo de permanência do beneficiário em
tratamento (art. 30 da Lei 9.656/98);
• Rescisão unilateral de contrato coletivo durante
tratamento do beneficiário;
• Fertilização in vitro;
• Legitimidade de não associados em execução
ACP;
• Autismo;
• Impossibilidade de rescisão imotivada de
contratos com menos de 30 vidas;
• Junta médica;
• CoopColuna;
• Notícias:
»» Cobertura de Procedimentos Extra Rol;
»» Reajuste por faixa etária em planos;
»» Coparticipação em internação psiquiátrica;
»» IAC– Justiça competente para demanda
sobre planos de saúde previstas em
relação de trabalho);
»» RN 436/18 - Avaliação de parecer jurídico;
»» Workshop DIFIS, em 2/10/19;
»» Não obrigatoriedade quanto ao

oferecimento de continuidade no plano,
na ausência de comercialização do plano
individual;
»» Reajuste por sinistralidade (cláusula lícita,
desde que demonstrada necessidade) e (ii)
cancelamento unilateral, inaplicabilidade do
art. 13 da Lei 9.656/98 aos planos coletivos;
»» Apresentação do Sistema Jurishealth.

Técnica de Saúde
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes (GNDI)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 1º/08
Assuntos tratados:
• Agenda Regulatória da ANS;
• Workshops FenaSaúde/ANS;
• ACP Procon – Glauce Carvalhal;
• Central de Serviços – Status dos convênios de
consulta ao CAGED e alternativas possíveis;
• Reajuste de Planos Individuais;
• Notícias:
»» o Bleomicina - Descontinuidade de
produção e geração de NIPs.
Data: 28/08
Assuntos tratados:
• Workshop FenaSaúde/ANS – DIFIS 02/10;
• Reajuste de Planos Individuais – avaliação da
Nota Técnica SEAE/MF;
• Convênio CNseg/Serpro CAGED;
• Recurso Especial 1.733.013/PR (Rol de
Procedimentos – cifoplastia) – parecer econômico
Fipecafi e do Insper;
• Portabilidade de Carências;
• Informação dos CEI no SIB;
• Seleção de Riscos.

GT COPISS
Coordenador: Jansen N. Pereira
Videoconferência: RJ/SP
Data: 1º/08
Assuntos tratados:
• Identificação gestante, pré/pós-cirúrgico;
• Proposta Anahp/Abramed;
• Aprimoramento do Padrão;
• Envio de dados ANS – propostas validações.
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Data: 29/08
Assuntos tratados:
• Proposta Anhap/Abramed;
• Código TUSS Telesaúde;
• Recurso de glosa;
• Modelos de Remuneração Baseado em Valor;
• Avaliação de inclusão, exclusão e alteração de
procedimentos;
• Monitoramento Padrão TISS;
• TUSS de Material e OPME;
• Aprovações das propostas do GT de Conteúdo e
Estrutura;
• LGPD – Impacto no Padrão.

GT ROL
Coordenadora: Vera Queiroz (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 16/08
Assunto tratado:
• Avaliação das Propostas de Atualização do Rol
(PAR).

Participação da FenaSaúde em eventos do setor
Jornal Estado de São Paulo
SUMMIT SAÚDE BRASIL 2019: Saúde na Era Digital
Medicina baseada em valor: Como avançar nos novos modelos de remuneração?
Debatedora: Vera Valente
Realizado em 22/08/19 - São Paulo/SP

4º FILIS-ABRAMED: Fórum Internacional de Lideranças da Saúde
Quais mudanças a LGPD trará para o Setor da Saúde?
Debatedora: Vera Valente
Realizado em 30/08/19 - São Paulo/SP
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Notícias &
Eventos

Anuário "Valor 1000" traz entrevista com o presidente da CNseg,
Marcio Coriolano
O presidente da CNseg foi um dos entrevistados na matéria “O pior da crise já passou – Avanço tecnológico produz
mudanças no setor e garante evolução mesmo na crise”, da
revista Valor 1000 (Agosto 2019, Ano 19, Número 19). Essa
edição destaca as 25 empresas campeãs em maior crescimento da receita líquida em seus setores em cinco regiões
do Brasil.
Marcio Coriolano comenta que “uma revolução silenciosa
vem mudando o setor”, referindo-se a questões como “o
avanço tecnológico, que leva as empresas a investir mais
em tecnologia para competir dentro de uma nova realidade
em que despontam as insurtechs, as novas parcerias, criadas para facilitar e popularizar a distribuição de produtos, e
a presença crescente de seguradoras estrangeiras, trazendo
inovação ao mercado nacional.”
Marcelo Farinha, presidente da FenaCap, na mesma matéria, comenta que “o novo Marco Regulatório
coíbe distorções e traz mais segurança jurídica para as duas partes.” Além dos presidentes da CNseg e da
FenaCap, gestores de seguradoras e do IRB também foram entrevistados.

Presidentes da CNseg e da FenSeg se reúnem com ministro
da Economia
Por iniciativa da superintendente da Susep, Solange Vieira, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, e o presidente da FenSeg, Antonio Trindade, pediram audiência e foram prontamente recebidos pelo ministro Paulo
Guedes na tarde de 09 de agosto, no Rio de Janeiro. Além da superintendente da Susep, participaram do encontro Caio Megale, secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, e Miriam Miranda,
diretora de Relações Institucionais da Confederação.
No encontro, Marcio Coriolano falou sobre inicialmente o desempenho do setor. Em seguida, os representantes da CNseg e da FenSeg expuseram ao ministro uma agenda que vem sendo desenvolvida com a Susep. Entre
os temas, foi abordado o antigo Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, que enfrenta gargalos
decorrentes de interpretação legal. Antonio Trindade discorreu sobre a situação do mercado de seguros em face do
funcionamento de várias empresas mútuas que oferecem produtos sem qualquer regulamentação ou fiscalização,
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dos modelos alternativos para melhorar o funcionamento do seguro obrigatório do DPVAT – em debate com a
Susep -, e do Seguro de Garantia de Obras, que deverá ser votado junto com o novo marco legal das licitações.
Indagado pela superintendente da Susep, o presidente da CNseg teceu considerações sobre o atual ambiente da
Saúde Suplementar, solicitando ao ministro que demande, de suas áreas próprias, análises e propostas sobre a
sustentabilidade do setor, com foco no equilíbrio econômico-financeiro. Ele também lembrou a recente reativação
do CONSU - Conselho de Saúde Suplementar, órgão colegiado superior de Governo que fixa diretrizes setoriais,
no qual o Ministério da Economia tem assento. Afirmou que é órgão de suma importância para examinar e coordenar as dimensões assistencial, econômico-financeira e de interesses do consumidor da saúde privada.
O ministro Paulo Guedes elogiou o conteúdo dos temas da reunião e fez questão de afirmar que o setor de
seguros pode contribuir decisivamente para a retomada do crescimento do País em bases sólidas e para a desoneração do Estado, dizendo que “o Governo deve devolver o protagonismo econômico para a iniciativa privada”.

Homenagem a Henrique Brandão reúne lideranças do mercado
segurador no Rio

O presidente da CNseg, Marcio Coriolano, se uniu com diversas lideranças que participaram da homenagem
promovida pelo CVG-RJ ao presidente do Sincor-RJ, Henrique Jorge Duarte Brandão, no dia 27, no Rio de
Janeiro. A homenagem se deveu aos importantes serviços prestados por Henrique Brandão na liderança dos
corretores de seguros no Estado do Rio de Janeiro. Cerca de 200 personalidades prestigiaram o almoço em
homenagem a ele, ocorrido na sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro.
Em sua saudação, Marcio Coriolano destacou sua convivência de 26 anos de mercado com um empresário
vencedor e líder dos corretores do Rio de Janeiro, reconhecendo em Henrique Brandão “um abnegado guerreiro
do desenvolvimento do sistema de seguros brasileiro”.
Autor da iniciativa, o presidente do CVG/RJ, Octávio Perissé, afirmou que Henrique Brandão é merecedor de
todas as homenagens possíveis. “Não só do CVG-RJ, mas também de todo o mercado de seguros e até mesmo
dos atores da atividade econômica e política do nosso Estado do Rio de Janeiro”.
Autor da iniciativa, o presidente do CVG/RJ, Octávio Perissé, afirmou que Henrique Brandão é merecedor de
todas as homenagens possíveis. “Não só do CVG-RJ, mas também de todo o mercado de seguros e até mesmo
dos atores da atividade econômica e política do nosso Estado do Rio de Janeiro”.

17

Agosto 2019

Inscrições abertas para o Insurance Service Meeting 2019 e para
o 4º Encontro de Inteligência de Mercado
Prepare-se para viver uma imersão de aprendizado sobre as
mudanças que ocorrem em escala
mundial e como elas se relacionam com o setor de seguros:
novas demandas de consumidores para produtos cada vez mais
convergentes às suas necessidades; concorrência e novos players;
ambiente de regulação para
riscos intangíveis, entre outros.
Tendo como tema central "A Jornada da Transformação no Setor de Seguros, nessa edição, o Insurance
Service Meeting abordará temas como ética e inteligência artificial, aplicações do blockchain em seguro rural,
a tecnologia ampliando a compreensão de doenças e oferecendo alternativas de tratamento, entre outros.
O Encontro de Inteligência de Mercado, por sua vez, debaterá as tendências do mercado segurador brasileiro para os próximos anos, além de abordar temas como os desafios para a ampliação da base de clientes,
o público sênior e sua relação com o setor de seguros, uma visão sobre a transformação digital na China e
seus impactos econômicos e sociais, e muito mais.
O evento já se tornou referência para os principais executivos e especialistas das áreas de TI, negócios,
produtos e serviços das empresas do setor de seguros, quando o assunto é inovação e avanços tecnológicos.
Garanta logo a sua vaga! O evento será nos dias 6 e 7 de novembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.
Clique aqui para obter mais informações e se inscrever.
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