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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Roberto Santos, em 15 de
setembro, se reuniu, de forma remota, e tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Diretor-Presidente
Agradecimentos: Registrado agradecimento a
diretora de Consumo, Sustentabilidade e Eventos,
Solange Beatriz Palheiro Mendes que, após quase
duas décadas de dedicação à CNseg e FenaSaúde,
deixa de integrar a Diretoria-Executiva da
Confederação. Solange sempre se dedicou com
afinco em prol deste relevante setor para o desenvolvimento da economia brasileira.
Iniciativa do Mercado de Seguros (IMS):
Noticiada a realização, em 14/09, da primeira reunião da IMS, oportunidade em que a CNseg apresentou formalmente as propostas do setor segurador. A IMS foi criada pelo Ministério da Economia
com o objetivo de dar agilidade à implementação
de medidas que melhorem o ambiente regulatório
e a estrutura competitiva do setor.
FIDES 2023: Aprovada a realização da Conferência
Hemisférica da FIDES em 2023, bem como da
CONSEGURO e do Encontro de Resseguro em 2024.
Carta Aberta de Apoio à Diversidade, ao
Respeito e à Inclusão de Pessoas LGBTQI+ nos
Ambientes de Trabalho Brasileiros: Informado
que a CNseg, assim como inúmeras outras entidades, subscreveu a carta aberta de apoio à diversidade nos ambientes de trabalho. Solicitado o engajamento do setor de seguros nessa importante
iniciativa.
Planos Tradicionais: Atualizadas as informações
sobre o assunto.
Banco Central e Senacon: Relatadas reuniões, em
30/08, com Otávio Damaso (Bacen) e Rodrigo Roca
(Senacon), membros do Conselho Nacional de
Seguros Privados (CNSP).
Ministro da Cidadania: Relatada reunião, em
05/09, com o Ministro da Cidadania, Ronaldo Bento.
Campanha de Comunicação do setor de seguros: Compartilhados os resultados iniciais da campanha “Seguro Pra Tudo e Pra Todos”.

VOLTAR

Assuntos das Federações
Temas regulatórios, projetos,
desempenho setorial

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

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

Relator: Antonio Trindade
Comentou, entre outros assuntos, sobre as estatísticas dos Seguros de Danos e Responsabilidades
(julho/2022).

Plano/Iniciativa de Desenvolvimento do
Mercado Segurador
Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre Leal
Relatada a reunião realizada em 12/09 do GT Plano
Desenvolvimento do Mercado Segurador, oportunidade em que foram aprovadas a constituição dos
seguintes grupos de trabalho: a) imagem do seguro,
b) desenvolvimento de canais de distribuição; c) novos
produtos e d) eficiência regulatória.

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

Assuntos Regulatórios
elator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre Leal
Atualizados os seguintes assuntos: i) SRO; ii) Consulta
Pública Susep nº 010/2022 – Taxa de Fiscalização
e iii) Consulta Pública Susep nº 011/2022 – SRO
Capitalização.
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Comissões Temáticas
Integração ASG / Governança e
Compliance / Gestão de Risco
Presidente: Fátima Lima (Mapfre)
Zoom
Data: 02/09
Assunto tratado:
> Compartilhamento de informações e
esclarecimento de dúvidas sobre como as empresas
estão se organizando para atender aos requisitos
de sustentabilidade da Circular Susep nº666/22.

Assunto tratado:
> Procon-SP em Números > relato da reunião de
31.08 com Guilherme Farid e Rodrigo Tritapepe.

Processos e Tecnologia da
Informação
Presidente: José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Zoom
Data: 15/09
Assuntos tratados:

Atuarial/Administração e Finanças
Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Teams
Data: 05/09

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

Assuntos tratados:
> Alinhamento da Consulta Pública SNC 2/2022
(Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 21 alterações decorrentes da emissão do CPC 50 Contratos de Seguro).

Governança e Compliance

Atuarial
Presidente: Marcos Spiguel (Prudential)
Zoom
Data: 20/09
Assuntos tratados:

Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Zoom
Data: 06/09

> SRO:
• Atualização da Agenda;
• Consultas Públicas Susep nº 07 e 08/2022 - CPC
48 - Instrumentos Financeiros e outras alterações
regulatórias;

Assuntos tratados:

> Complementação ao Ofício PRESI nº 036.2022.

> SCI – replanejamento da programação;
> Repactuação de prazos da fase II de OPIN: reflexos
operacionais;
> Outros.

Ouvidoria / Relações de Consumo
(extraordinária)
Presidida por: Luciana Dallagnol
Zoom
Data: 09/09

VOLTAR

LGPD (extraordinária)
Presidente: Sergio Roberto Oliveira (Tokio Marine)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Zoom
Data: 20/09
Assunto tratado:
> Tomada de Subsídios - Pesquisa sobre larga escala
e tratamento de alto risco ao titular de dados
pessoais.
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Comunicação e Marketing
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco)
Zoom
Data: 21/09
Assuntos tratados:

Assuntos tratados:
> Apresentação Ativos digitais e tokenização por
Thamilla Talarico | EY;
> Resultado pesquisa Benchmarking área de
Inteligência de Mercado por Priscila Aguiar | CNseg;
> Outros assuntos.

> Apresentação de resultados preliminares
campanha;
> Ações das associadas ligadas à campanha;
> Tik Tok e como associadas têm usado a
plataforma;
> Apresentação de eventos.

Assuntos Fiscais
Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Zoom
Data: 28/09
Assuntos tratados:

Gestão de Risco

> Apresentação sobre Transações Tributárias
(Schneider Pugliese);

Presidente: Laurindo dos Anjos (XS3)
Zoom
Data: 23/09

> Análise e aprovação das considerações do mercado
sobre a proposta de reforma do IR elaborada pela
Abrasca;

Assuntos tratados:

> Apresentação sobre a Lei nº 14.442/2022
relacionado ao PAT (PWC);

> Apresentação da Moody's sobre Agenda ESG Circular Susep nº 666/2022;
> SRO: atualização da agenda;
> Consultas Públicas Susep nº 07 e 08/2022 - CPC
48 - Instrumentos Financeiros e outras alterações
regulatórias:
• Complementação ao Ofício PRESI 036.2022.

LGPD (extraordinária)
Presidente: Sergio Roberto Oliveira (Tokio Marine)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Zoom
Data: 27/09
Assunto tratado:
> Tomada de Subsídios sobre Tratamento de Dados
Pessoais de Crianças e Adolescentes.
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> Mapa de riscos – posicionamento da CAFIS sobre os
PLs priorizados;
> Debate sobre utilização dos códigos de classificação
da lista de serviços da LCP 116;

Administração e Finanças
Presidente: Rodrigo Andrade de Morais
(Itaú Vida e Previdência)
Zoom
Data: 29/09
Assuntos tratados:
> Alinhamentos sobre a Circular Susep nº 650/2021
• Asseguração razoável;
• Demais aspectos do relatório Consolidado
Prudencial.
> Alinhamentos sobre o Questionário Prudencial –
Questão 7 (FIP Susep);

Inteligência de Mercado

> Plano de regulação Susep – 2023 – Sugestão de
temas;

Presidente: Gilberto Garcia (Liberty)
Zoom
Data: 28/09

> Outros
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Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, conduzida pelo presidente Antonio
Trindade, em 1º de setembro por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente
Fez atualizações sobre os seguintes assuntos:
• Reunião do Conselho Diretor da CNseg;
• Reunião com ABGR;
• Iniciativa Mercado de Seguros;
• Campanha sobre Seguros.

Apresentações
Seguro Rural – Relator: Danilo Silveira (DiretorExecutivo da FenSeg): Apresentou os principais
projetos relacionados ao Seguro Rural, substituindo o Presidente da Comissão, Sr. Joaquim Neto,
impossibilitado de comparecer à reunião. Foram
relatados, em breves palavras, os seguintes temas
relacionados ao segmento:
• Programa Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural
– PSR;
• Fundo de Estabilidade do Seguro Rural – FESR.

Pauta Informativa
Plano de Iniciativa de desenvolvimento do mercado segurador: Apresentadas análise e aperfeiçoamentos, as sugestões elaboradas pela FenSeg
para a pauta de Desenvolvimento do mercado
segurador.
Prevenção e Combate à Fraude: Comentadas as
sentenças condenatórias favoráveis ao mercado
segurador.
Seguro Habitacional: Apólices Individuais/Home
Equity: Relatada a reunião com o Diretor da Susep,
Augusto Coelho Cardoso, em 10/08, para abordar
os seguintes temas: 1. Seguro Habitacional/Apólices
Individuais e; 2. Inclusão do “Home Equity” com
possibilidade de credenciamento de seguradora
por parte dos agentes financeiros.
Pátio Legal/RJ: Atualizados os avanços quanto ao
acordo para esvaziamento do Pátio/RJ.
Open Insurance: Apresentados e atualizados
alguns temas:
• Estrutura Definitiva;

Pauta Deliberativa
Representação da FenSeg nas Comissões
Temáticas da CNseg: Aprovadas as seguintes alterações nas Comissões Temáticas da CNseg:
• Comissão de Seguros Inclusivos – Inclusão de
Leonardo Mariano de Faria, da Mapfre Seguros, no
lugar de Patricia Soeiro, face ao seu desligamento
da seguradora.
• Comissão de Inteligência de Mercado – Inclusão
de André Salcedo, da Akad Seguros (ex-Argo), em
vaga disponível na Comissão.
Medidas protetivas para o ramo Auto - Relator:
Gustavo Genovez (Conselheiro Fiscal/Mitsui):
Autorização para solicitar a Susep a constituição de
um GT conjunto para discussão do tema. Foi recomendado pela diretoria que o assunto venha a ser
discutido no âmbito da CNseg.

VOLTAR

• Resumo dos pleitos: solicitação de exclusão dos
dados embarcados, pedido de exclusão dos
“Grandes Riscos” e eliminação das SISS.
Temas Regulatórios: Encaminhados materiais
sobre os seguintes temas
• Consulta Pública nº 09/2022. Resseguro;
• Resolução CNSP nº 442/2022. Seguro RETA;
• Resolução CNSP nº 443/2022. Assistências;
• Relatório Técnico e Regulatório. CNseg.
Comissões Técnicas: Divulgadas as pautas discutidas nas Comissões em agosto/22.
Demonstrações Financeiras: Apresentadas as
demonstrações financeiras da FenSeg relativas ao
mês de julho/2022.
Estatísticas: Disponibilizadas as estatísticas da
Susep relativas ao mês de julho/2022.
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Comissões
Prevenção e Combate à Fraude

Transportes

Presidente: Abelardo Guimarães (Bradesco)
Data: 01/09
Teams

Presidente em exercício: Alexandre Leal (HDI)
Data: 06/09
Teams

Assuntos tratados:

Assuntos tratados:

> Eleição para vice-presidente;

> Subcomissão de Gerenciamento de Riscos de
Transportes;

> Acesso à Informação;
> Projeto CarBigData;
> Relato das Subcomissões: Transportes / Patrimonial
/ Automóvel / Assistência;
> Seguro Rural – Inclusão do segmento na comissão;
> Assuntos da GPCF;
> Assuntos gerais.

> SRO – Transportes – Alinhamento;
> Pleito da CNseg para Suspensão Temporária do
SRO/Sem resposta da Susep;
> RCTR-VI – Atualizações;
> Presidência da Comissão de Transportes;

Riscos Patrimoniais – Massificados

> Assuntos diversos.

Presidente: Jarbas Medeiros (Porto Seguro)
Data: 06/09
Teams

Assuntos Jurídicos

Assuntos tratados:
> Subcomissão de Prevenção e Combate à Fraude
– Patrimonial;
> Central de Bônus – Criação do GT – Volumetria e
Status dos Retornos das Seguradoras;
> Projeto de Lei 1410/2022 – Dispõe sobre o Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais e Materiais
causados por desastres naturais relacionados a
chuvas;
> Resolução CNSP – Assistência 24 horas;
> Ressarcimento – Danos Elétricos – GT Light;
> IP Residencial;
> IRDR – Atualização;
> Criação de Ramos Específicos para seguro de
celulares;
> Criação da Subcomissão de Sinistros Patrimoniais
– Indicados;
> Assuntos gerais/Troca de Informações/Estudo de
Casos.

VOLTAR

> Subcomissão de Prevenção e Combate à Fraude
– Transportes;

Presidente: Sylvia Varoto (CNP)
Data: 09/09
Teams
Assuntos tratados:
> IRDR;
> IAC Embriaguez – Seguro Auto;
> Transporte Aéreo;
> Circular Susep nº 668 – Impacto da norma nos
riscos de engenharia – Consulta da Comissão de
Engenharia;
> Resolução CNSP nº 443/2022 e Circular nº Susep nº
672/2022 – Consulta da CRP-Massificados;
> Portaria nº 1.121/2022 da PGM RJ sobre o seguro
garantia judicial;
> Assuntos gerais.

Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Data: 15/09
Teams
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Assuntos tratados:
> FESR;
> Subvenção Federal;
> Subvenção Estadual: Paraná / São Paulo;
> Instituto Pensar Agro;
> Relatos do Consultor;
> Contribuições adicionais: Rateios das
despesas da comissão;
> Relatos dos Grupos de Trabalho:
• Assuntos Regulatórios;
• Banco de Dados;
• Equipamentos;
• Sinistros Rurais.
> Assuntos gerais.

Riscos de Crédito & Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto)
Data: 15/09
Teams
Assuntos tratados:
Crédito
> Ofício FenSeg nº 37/2022 - Abertura de
linhas estatísticas: Seguros de Crédito Risco
Comercial X Quebra de Garantia;
> Assuntos gerais.
Garantia
> GT ANP – Consulta Pública e Audiência
Pública ANP nº 21/2022;

Responsabilidade Civil Geral
Presidente: Fabio Barreto (Chubb)
Data: 15/09
Teams
Assuntos tratados:
> Temas Sugeridos para Discussão:
• Extensão de cobertura para “Queimadas involuntárias”;
• Empregador: extensão de cobertura para danos
decorrentes da circulação de veículos em via pública;
• Danos a veículos ocorridos no tombador;
> Assuntos gerais.

Automóvel
Presidente: Marcelo Sebastião (Porto Seguro)
Data: 21/09
Teams
Assuntos tratados:
> Projeto CarBigData – Participação: Representantes da
Comissão de Prevenção e Combate à Fraude (CPCF);
> Regras de Bônus;
> Assuntos de Sinistros;
> Pátio Legal RJ;
> Tabela FIPE:
• Aumento da quantidade de caracteres do campo de
descrição do veículo;
• Novo layout tipo de combustível;
• Prazo para envio da tabela;
> GT Misto FenSeg e Fenacor;
> Reunião com a SENATRAN;
> Assuntos gerais.

> GT PGFN;
> GT PGM RJ - Resolução PGM nº 1121/2022;
> GT Decreto Barragem;
> GT ANEEL;
> GT ANTT;

Presidente: Fabio Silva (Zurich)
Data: 29/09
Teams

> GT DNIT;

Assuntos tratados:

> GT - Índice de Cálculo para Restituição de
Prêmio – Atualização;

>
>
>
>

> Assuntos Gerais: Análise dos Dados de
indenização por Ramos – Avaliação sobre a
variação identificada em único período.

VOLTAR

Riscos de Engenharia

Apresentação ALOP Setor Elétrico - Claudio Tujisoki;
Indicação temas para o GT - FenSeg/Fenacor;
ANTT;
Divulgação Site “Seguros pra todos” – Campanha da
CNseg;
> Assuntos gerais.
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Diretoria FenaPrevi
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, conduzida pelo presidente
Edson Luis Franco, em 14 de setembro, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:
Open Insurance;

Novo marco regulatório dos planos com cobertura
por sobrevivência;

Planos Tradicionais;

Iniciativa Mercado de Seguros – IMS;

Assessoria de imprensa;
PL nº 4750/ 2020 - Dispõe sobre a fidúcia e dá outras
providências;

25º Encontro Nacional FenaPrevi.

Comissões
Produtos por Sobrevivência
Presidente: Sandro Costa (Brasilprev)
Meio Remoto
Data: 13/09

Produtos de Risco |
Produtos por Sobrevivência

Assuntos tratados:

Presidentes: Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
			
Sandro Costa (Brasilprev)
Meio Remoto
Datas: 22 e 23/09

> Relato da reunião com a Susep, no dia
02/09/22;

Assunto tratado:

> Manual do SRO - Coberturas
por sobrevivência (Previdência
Complementar e Seguros de Pessoas).

Produtos de Risco |
Produtos por Sobrevivência
Presidentes: Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
		
Sandro Costa (Brasilprev)
Meio Remoto
Datas: 13 e 14/09
Assunto tratado:
> Manual SRO - Coberturas de risco em
planos previdenciários.

> Manual SRO - Coberturas por sobrevivência
(seguros de pessoas e planos de previdência).

Assuntos Contábeis e Fiscais
(conjunta com a CNseg)
Presidente: Flávia Vieira (SulAmérica)
Meio Remoto
Data: 29/09
Assuntos tratados:
> Circular Susep nº 650/21 – Estabelece procedimentos
para a elaboração e envio à Susep do Relatório
Consolidado Prudencial.;
> Plano de Regulação Susep para 2023;
> Consultas Públicas nº 12/22 (Emissão de Letra de Risco
de Seguro por meio de Sociedade Seguradora de
Propósito Específico) e 13/22 (Codificação dos ramos
de seguro e classificação das coberturas contidas em
planos de seguro, para fins de contabilização);
> IFRS 17.

VOLTAR
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Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por Manoel Peres, em 13
de setembro, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:
Temas jurídicos;

Relações governamentais;

Temas institucionais;

Comunicação;

Assuntos regulatórios.

Comissões
GT COPISS
Coordenador: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Data: 02/09
Teams
Assuntos tratados:
> Capitation;
> GT Diárias e Taxas;
> Copiss Coordenador.

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Boas (SulAmérica)
Teams
Data: 05/09
Assuntos tratados:
> Projeto de Lei nº 2.033/2022;
> Parecer Técnico nº 25 da ANS;
> Parecer Técnico nº 39 da ANS;
> Monkeypox - incorporação extraordinária no Rol;
> Projeto de Lei nº 1.731/2021;
> COPISS – Diárias Globais;
> Critérios para alteração da rede hospitalar;
> GT Modelos de Remuneração;
> Terapia ABA.

Avaliação de Tecnologias em Saúde
(Conjunta do Rol)
Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Teams
Data: 05/09

VOLTAR

Assuntos tratados:
> Análise crítica das propostas de atualização do rol:
• UAT 50 - Pembrolizumabe associado a axitinibe
no tratamento em primeira linha do carcinoma
de células renais avançado ou metastático
de risco IMDC intermediário e desfavorável –
Recomendação de não incorporar;
• UAT 56 - Cabozantinibe + nivolumabe para o
carcinoma de células renais avançado em 1L –
Recomendação de não incorporar;
• UAT 25- Dupilumabe para asma grave com
inflamação do ripo 2 – Recomendação de não
incorporar;
• UAT 54- Niraparibe para tratamento da
manutenção de carcinoma de ovário, trompa
de Falópio ou peritoneal primário ou avançado
de alto grau, após quimioterapia de 1a linha –
Recomendação de não incorporar.

Avaliação de Tecnologias
em Saúde
Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Teams
Data: 05/09
Assuntos tratados:
> Apresentação MapeSolution - Estudo de Análise
Crítica do Manual de Análise de Impacto
Orçamentário adotado pela ANS;
> Atualização das tecnologias demandadas ou
incorporadas na CONITEC;
> Análise das contribuições à Consulta Pública nº
100.
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Assuntos Assistenciais
Presidente: Roberto Viana (Porto Seguro)
Teams
Data: 06/09
Assuntos tratados:
> Projeto de Lei nº 2.033/2022;
> Parecer Técnico nº 25 da ANS;
> Parecer Técnico nº 39 da ANS;
> Parecer Técnico nº 26 da ANS;

> Reunião com a ANS;
> Extrapauta.

Técnica de Saúde
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes
(Notredame/Intermédica)
Teams
Data: 13/09

> Monitoramento RN nº 539 e nº 541/2022;

Assuntos tratados:

> Lei nº 14.443, de 2/9/2022;

> PL 2033/22;

> Fórum APM: Sustentabilidade do Sistema de Saúde
Suplementar.

> GT RN 195 e RN 432;

Comunicação
Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Microsoft Teams
Data: 06/09
Assuntos tratados:
> Apresentação dos novos membros da CCOM;
> Apresentação dos resultados da assessoria de
imprensa (AT+MassMedia);
> Apresentação dos resultados da assessoria de
redes sociais (Lacomunica);
> Avaliação votação no senado do PL que trata da
natureza Rol da ANS;
> Anúncio das deliberações sobre a campanha de
combate à fraude;
> Apresentação campanha publicitária “Seguro pra
tudo e pra todos”.

GT Ressarcimento ao SUS
Coordenador: Jansen N. Pereira
Data: 12/09
Teams

VOLTAR

Assuntos tratados:

> Acesso ao CADSUS-WEB;
> Informes:
• GT Coparticipação e Franquia;
• Ofício sobre a indisponibilidade de acesso ao IGR
no site da ANS.

Contábil
Presidente: Alberto Barcellos (Bradesco)
Teams
Data: 20/09
Assunto tratado:
> Risco de Mercado – Audiência pública n° 25 e
Consulta Pública n° 102.

Odontológica
Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev)
Teams
Data: 20/09
Assuntos tratados:
> Agenda Regulatória da ANS;
> Radiografias odontológicas;
> Projeto de Lei nº 2.033/2022;
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> GT Odontologia / ANS;

Assuntos tratados:

> GT Acreditação de Operadoras Odontológicas;

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

> LGPD em Odontologia.

GT DPI ISS

Solvência
Presidente: Glaucia Carvalho (SulAmérica)
Teams
Datas: 21 e 26/09

Coordenador: Sandro Leal (FenaSaúde)
Data: 30/09
Teams
Assuntos tratados:

Assunto tratado:
> Risco de Mercado – Audiência pública n° 25 e
Consulta Pública n° 102.

Ética
Presidente: Natália Schaffer (SulAmérica)
Teams
Data: 21/09

> Escolha do escritório Dias de Souza para
elaboração de parecer jurídico;
> Ofício ao CGOA elaborado pela CNF sobre a
minuta da Resolução n° 4;
> Minuta do parecer do Dias de Souza sobre
resolução do CGOA com possíveis ações jurídicas;
> Hotsite CNF com as ações sobre o sistema.

Participação da Federação em eventos do setor
Seminário Fundação FHC
Tema: Desafios para o Fortalecimento do SUS
no Próximo Mandato Presidencial

Seminário Clube de Seguros de Pessoas
de Minas Gerais

Palestrante: Vera Valente

Tema: Desafios, Ideias e Projetos do mercado sobre a
Saúde Suplementar

Data: 14/09/2022

Palestrante: Sandro Leal Alves
Data: 20/09/2022

26º Congresso ABRAMGE
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Tema: Como Ampliar o Acesso dos Brasileiros
à Saúde Suplementar

IV Expo + Fórum Longevidade

Palestrante: Manoel Antônio Peres

Palestrante: Vera Valente

Data: 15/09/2022

Data: 30/09/2022

Tema: Planos de saúde: longevidade, prevenção e cuidado
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Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Denis Morais, ocorreu extraordinariamente em 8 de setembro e 21 de setembro, quando foram tratados os seguintes assuntos:
Indicação de membros para Diretoria;

Revisão Planejamento Estratégico;

Associação Rio’s Capitalização S.A;

Contratação de Parecer Tributário.

Indicação Conselheiro Fiscal;

Conhecimento
Relato CAF: Jairton Guimarães informou
sobre o andamento da CP 11, que dispõe
sobre as condições para o registro
obrigatório das operações de capitalização
em sistemas de registros homologados e
administrados por entidades registradoras
credenciadas pela Susep (SRO);

Relato OPIN: Marcio Coutinho apresentou as
atualizações sobre Open Insurance;
Demonstração do resultado: Apresentadas receita e
despesas da Federação de agosto/2022;
Dados estatísticos: Apresentados os dados estatísticos
do mercado de capitalização em julho/2022;

Relato CCOM: Carlos Corrêa apresentou o
resultado do impulsionamento no
Facebook e Instagram;

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

Comissões
Produtos, Atuarial e de Tecnologia

Jurídica e de Controles Internos

Presidente: Natanael Castro
(Icatu Capitalização)
Teams
Data: 14/09

Presidente: Simone Moregola (Liderança Capitalização)
Teams
Data: 29/09

Assuntos tratados:
> Planejamento estratégico 2022 – Atualização
• Propostas para o Painel de Capitalização
(Pesquisa);
> Consulta Pública n° 11/2022;
> Parecer Consultor Tributário - CPC nº 47 Contrato
de Clientes;
> Open Insurance – Atualização.

Assuntos tratados:
> Distribuidor – Definição e Responsabilidade;
> Denúncia – Grupo “CACTVS”;
> Consulta Pública nº 11/2022 (Atualização).

Administração e Finanças
Presidente: Jairton Guimarães (Brasilcap)
Teams
Data: 30/09
Assuntos tratados:
> Relato CAFIS/CNseg – Reforma Tributária;
> SRO.

VOLTAR
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Notícias
A evolução e os desafios do mercado de vida e previdência em debate em SP

A evolução e os desafios dos mercados de Vida e
Previdência foram exaustivamente discutidos no X
Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência
Privada, ocorrido em São Paulo, em 2 de setembro,
com a participação das principais liderança do segmento de Pessoas nessa imersão.
Presidente da Federação Nacional de Previdência
Privada e Vida (FenaPrevi), Edson Franco reportou o
extraordinário feito das seguradoras na pandemia.
Mais de R$ 7 bilhões foram pagos, beneficiando cerca
de 180 mil famílias que tinham seguro de vida e planos
de previdência por perdas consequentes da Covid-19,
lembrou. “Pandemia é uma cláusula de exclusão dos
contratos, mas as seguradoras decidiram fazer frente
às indenizações num momento tão devastador para
o mundo. Honramos o propósito do nosso setor, que
é proteger vidas. Defender o interesse dos clientes
e da nossa sociedade serve de inspiração contínua
para a nossa história”, ressaltou Franco. “Faço parte
de uma geração de líderes que, quando confrontados pela pandemia, honraram o propósito do nosso
setor”, acrescentou.
O painel “A evolução do mercado de vida e previdência” reuniu ícones como Luiz Carlos Trabuco,
presidente do conselho de administração do grupo
Bradesco, Osvaldo Nascimento, membro do conselho curador da Fundação Itaú Unibanco de Educação
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e Cultura, além de Nilton Molina, presidente do conselho do grupo MAG.
Molina examinou a quebra do pacto intergeracional.
“Ou seja, nasce menos gente e os velhos não querem
morrer. Isso causa um grande problema. O Brasil tem
16 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Daqui a
30 anos, serão 60 milhões. O seguro social vai remunerar com uma renda mínima universal. Para ele, o setor
de seguros é quem vai prover a sociedade com produtos de proteção financeira, como vida e previdência. E
este é um grande desafio que depende de todos nós
em criamos condições econômicas e atuariais sustentáveis”, disse.
Trabuco concordou e lembrou um pouco da história.
“A previdência tem uma trajetória formidável. Gosto
de olhar para alguns equívocos do passado, que atrasaram o crescimento do setor”. Um dos eventos foi a
correção monetária para a previdência, proposta em
1993 e só aprovada em 1999. "Alguns governos não
entenderam bem sua função social. Operamos vida
e previdência. Temos de ter muita previsibilidade”,
comentou ele, para quem um país com previdência
e vida robusta tem IDH elevado e maior igualdade
social. “E se o pacto geracional já se passou, como
citou Molina, vivemos o conflito das gerações. Quanto
mais os governos gastam com os envelhecidos, mais
faltará para as outras gerações”.
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Nascimento, um dos responsáveis pela criação dos
planos PGBL e VGBL, avaliou os principais desafios
do setor de previdência e vida para a nova geração
de executivos. O primeiro deles, como disse Molina,
é o próprio pacto intergeracional, que precisa atender às necessidades da sociedade que envelhece
rapidamente. O segundo é uma atualização da Lei
Complementar 109, que regulamenta as previdências aberta e fechada. O terceiro é a modernização,
por parte da Superintendência de Seguros Privados
(Susep), no que se refere a novas tecnologias. “O consumidor compra carro pela internet, mas tem dificuldade em comprar previdência e seguros. Por isso, precisamos de uma revisão no arcabouço legal, sem perder a segurança jurídica”, enfatizou.
Outro avanço primordial é estabilidade nas regras
tributárias. “Se não tivermos estímulos, o setor

enfrentará obstáculos. No segmento de fundos de
pensão observamos avanços, mas nosso segmento
aberto é preciso desagregar os ativos da empresa
do ativo dos participantes e segurados”, recomendou. Completou sua lista a urgência citando a autorregulação do setor, sugerindo união de órgãos
reguladores como Susep e Previc, e maior atuação
entre FenaPrevi e Abrapp, a associação dos fundos
fechados. Ao lado disso, a educação financeira, que,
segundo ele, deve seguir em primeiro plano entre as
prioridades de todos. “Temos de retomar a discussão
de novos produtos, como previdência ligada a saúde,
e do Universal Life, ainda pouco difundido no Brasil.
E, por fim, avançarmos em questões sociais, ambientais e de governança, ou ESG. É preciso investir no
crescimento do país e assim deixar de ser o maior
detentor da dívida pública com os ativos previdenciários na casa de R$ 1,2 trilhão”, finalizou ele.

A evolução e os desafios do mercado de vida e previdência em debate em SP
A Confederação Nacional das
Seguradoras (CNseg) foi a vencedora da 46ª edição do Oscar do
Seguro, na categoria “Instituição do
Ano”. A premiação, organizada pelo
Clube Vida em Grupo do Rio de
Janeiro (CVG-RJ), ocorreu em cerimônia realizada na noite de 1º de
setembro, no Clube da Aeronáutica,
no Rio de Janeiro.
A diretora Jurídica da CNseg, Glauce
Carvalhal, agradeceu a homenagem
em nome do presidente Dyogo
Oliveira. Na ocasião, disse que a
CNseg fez um reposicionamento de
sua comunicação. Ao assinalar que a
campanha “Seguros Pra Tudo e Pra
Todos” é fruto desse reposicionamento, ela acrescentou que todos
devem se esforçar para ampliar a
participação do seguro. “Quanto
mais seguro, mais desenvolvida é
uma sociedade”, destacou ela.
O Oscar do Seguro premiou 11
profissionais e empresas em 10
categorias. Confira ao lado a lista
com os vencedores do Oscar do
Seguro 2022:
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Categoria Corretora de Seguros do Ano:
Superqualidade Gestão em Seguros
Categoria Operadora de Saúde do Ano: Assim Saúde
Categoria Melhor Campanha Publicitária do Ano:
Liberty Seguros
Categoria Destaques Profissionais do Ano:
Patrícia Disconsi, da Sul América,
e Fábio Lessa, da Capemisa Seguradora
Categoria Seguradora de Vida do Ano: Tokio Marine
Categoria Seguradora de Saúde do Ano: Porto Saúde
Categoria Instituição do Ano: CNseg
Categoria Homem de Seguro do Ano:
Ivan Gontijo, da Bradesco Seguros
Categoria Mulher de Seguro do Ano:
Livia Prata, da Allianz Seguros
Categoria Seguradora do Ano: Bradesco Seguros
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Valor 1000: lucro das seguradoras quase dobrou no 1º semestre de 2022

Em 2021, as vendas de seguros de bens e responsabilidade, resseguros e capitalização somaram R$ 140
bilhões, alta de 2,2%, enquanto as indenizações pagas
cresceram 6,8%, para R$ 73,8 bilhões. Já o lucro caiu
45,7%, segundo reportagem da publicação Valor 1000,
divulgada em setembro.
Ainda assim, o sentimento entre os principais executivos do setor, informa a reportagem, é que o pior já
passou e a expectativa é de melhora gradual de resultados em 2022 e 2023. Tanto que, no primeiro semestre de 2022, o lucro das seguradoras quase dobrou,
alavancado pelo reajuste dos preços dos seguros
para equilibrar receitas e despesas, a elevação do
ganho financeiro devido à alta da Selic e o uso massivo da tecnologia para reduzir custos operacionais e

Confira a
íntegra da
matéria
clicando aqui
(exclusiva para
assinantes
do Valor)

Procura por seguros contra inadimplência cresce
e acompanha o endividamento das famílias

Conheça a nova página das Soluções
Tecnológicas da CNseg para o Mercado

Reportagem do site UOL constatou aumento de quase 20%
na procura pelos seguros que protegem contra a inadimplência. Em meio ao crescimento do número de famílias endividadas no Brasil, os Seguros de Crédito Interno,
Prestamista, Contra Perda de Renda e Fiança Locatícia ajudam os segurados a honrarem seus compromissos financeiros em caso de perda de emprego ou mesmo de morte.

Já está no ar, no portal da CNseg, a nova página
das Soluções Tecnológicas para o Mercado, da
Confederação Nacional das Seguradoras. As soluções tecnológicas oferecidas pela CNseg com
exclusividade às associadas possibilitam aumentar a
receita, otimizar e aperfeiçoar os processos de precificação, cotação, subscrição e regulação de sinistros, reduzir custos, prevenir e combater fraudes,
mitigar riscos e manter-se em conformidade legal.

O preço de cada seguro, explicou o presidente da CNseg,
Dyogo Oliveira, varia conforme o ramo. “O seguro prestamista, por exemplo, custa cerca de 10% do valor da dívida
e o pagamento é feito em prestações”, explicou.
A reportagem assinala que a leitura atenta do contrato é
uma atitude primordial para se evitar surpresas. O consumidor também deve pesquisar qual produto se adapta melhor
às suas necessidades e tenha um custo mais interessante, o
que não significa escolher necessariamente o mais barato.

Confira a
íntegra da
matéria
clicando
aqui.
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comerciais e ampliar a oferta assertiva dos produtos.
“A previsão é de o setor avançar entre 13% e 15% em
2022, mesmo em meio a um cenário de baixo crescimento econômico, inflação elevada, juros em alta e
eleições pela frente”, afirmou o presidente da CNseg,
Dyogo Oliveira, à publicação.

Atualmente, são 30 as soluções oferecidas que
estão sob a responsabilidade da Diretoria de
Serviços às Associadas (DISERV), que estão segmentados em Automóvel, Capitalização, Rural,
Saúde Suplementar, Crédito e Garantia, Patrimonial,
Transportes e Vida e Previdência.

Clique aqui
para acessar
a nova página
das Soluções
Tecnológicas
para o
Mercado.
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Dyogo Oliveira destaca parceria estratégica
com corretores em prol do crescimento

Um compromisso público para explicitar virtudes do
mercado segurador foi destacado pelo presidente da
CNseg, Dyogo Oliveira, entre as ações que devem ser
partilhadas por seguradores e corretores para superar
novos desafios da atividade.
Além de Dyogo Oliveira, o presidente do Sincor-SP,
Boris Ber, e 2º tesoureiro da entidade dos corretores,
Fernando Alvarez, debateram propostas para ratificar, entre os stakeholders, a real relevância do mercado segurador, no programa SincorCAST, transmitido pelo canal da TV Sincor-SP, no Youtube, em 14
de setembro.
Dyogo assinalou que toda atividade econômica só se
mantém se tiver propósito, acrescentando que o do
mercado segurador é “nobilíssimo” (“proteger pessoas, bens, estabilizar negócios e desonerar o Estado
etc”), ainda que não haja clara percepção disso por
parcelas da sociedade e de governos.
Segundo ele, poucos produtos, como o seguro, podem
dizer que, quanto mais consumidos, geram maiores
benefícios. Nem comida nem medicamento, já que em
excesso ou em doses erradas causam problemas, comparou. “A gente trabalha em uma indústria de propósito nobre, com extraordinária capacidade de melhorar a qualidade de vida de todos”, assinalou ele, ao
exortar os corretores a participar da criação de uma
agenda positiva do mercado.
“Cada passo que a gente dá, seja com o Ministério da
Economia, seja com a Susep, cada quebra de paradigma, com certeza, fará o mercado andar rápido e
para frente”, concordou o presidente do Sincor-SP,
Boris Ber, formalizando a adesão dos corretores.
Nos últimos anos, reconheceu Oliveira, o caminhar do
mercado foi atrapalhado por medidas inadequadas e
pela falta de compreensão sobre o que é setor e sobre
as funcionalidades de seus produtos. “Em razão do
tempo perdido”, como assinalou Boris Ber, “cabe aos
pares do mercado trabalhar conjuntamente, unir nossa
energia, para fazer o melhor para todos”, destacou o
presidente da CNseg.
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O cenário setorial hoje é mais amigável, mas grandes
desafios persistem. Entre os pontos favoráveis, além
do diálogo produtivo com a atual gestão da Susep,
Dyogo Oliveira destacou o ineditismo da Iniciativa de
Mercado de Seguros (IMS), grupo de trabalho recém-anunciado pelo Ministério da Economia para discutir
medidas de incentivo ao crescimento do setor segurador. “É a primeira vez na história que o mercado
segurador passa a ter um canal dedicado a discutir
seus problemas e a identificar soluções”, comemorou
ele. Participam do IMS a própria Superintendência de
Seguros Privados (Susep), Banco Central (BC), Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), seguradoras, corretoras
e Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).
O presidente da CNseg ainda tratou de tópicos que
colaboram, direta ou indiretamente, para o crescimento ou para ratificar a relevância do mercado
segurador. A começar do comando compartilhado
da gestão da CNseg a partir de seu próprio mandato
- Dyogo cuida da parte executiva; Roberto Santos,
presidente do Conselho Diretor, cumpre papel mais
institucional e estratégico -, o que é entendido como
mais um passo na modernização da representação
institucional do setor de seguros e no enfrentamento
de novos desafios.
Tratou do documento “Proposta do Setor Segurador
Brasileiro aos presidenciáveis (2023/2026)”, que reúne
31 propostas que podem impactar positivamente a
vida dos brasileiros, ampliar a demanda de seguros
e o nível de proteção das pessoas e ajudar o País a
dar saltos em sua poupança doméstica. No encontro, destacou algumas das propostas reunidas em
seis blocos temáticos (“Rede de Proteção Social”; de
“Desenvolvimento sustentável do setor, da sociedade
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e do País”; de “Promoção do crescimento econômico”;
de “Proteção ao consumidor”, “Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro”; e “Novos produtos e
canais de distribuição para novos desafios”.
Avaliou positivamente a nova campanha publicitária
da CNseg, ‘Seguros pra tudo e pra todos’, exibida na

tv, rádios, mídias sociais e mídia offline. E tratou da
importância da educação em seguros, uma ação relevante para disseminar a cultura do seguro, tornar a
compra mais consciente e, de forma difusa, ampliar o
crescimento e o nível de proteção da sociedade. Na
despedida, reforçou o caráter estratégico da parceria
entre corretores de seguros e as seguradoras.

CNseg anuncia novo serviço para reporte
de incidentes cibernéticos a associadas

Um novo serviço criado pela Confederação poderá
reduzir os custos causados por incidentes cibernéticos e dar celeridade às iniciativas para proteger seus
danos. Trata-se do Compartilhamento de Incidentes
Cibernéticos (CIC), uma base centralizada para garantir
o cumprimento da Circular Susep nº 638 sobre reportes de incidentes cibernéticos a todas as supervisionadas pelo órgão regulador.
As empresas aderentes ao CIC poderão ter seus casos
informados às mais de 169 supervisionadas simultaneamente, segundo André Vasco, diretor de Serviços
às Associadas da CNseg. “Esse serviço é importante

porque oferece a possibilidade de custos operacionais menores para cumprir a legislação imposta pela
Susep”, destaca. Além dos incidentes locais, o serviço
da CNseg incluirá também os internacionais para o
mercado adotar cuidados a mais na prevenção contra
essas ocorrências.

3º XP Insurance Forum discute avanço da pauta ASG nas companhias de seguros

"As questões ASG (Ambientais, Sociais e de Governança)
têm importantes impactos econômicos, financeiros,
regulatórios e reputacionais no setor segurador, razão
pela qual “a pauta da sustentabilidade possui respaldo
permanente na CNseg”, afirmou a superintendente de
Relações de Consumo e Sustentabilidade da CNseg,
Luciana Dall’Agnol, ao participar do “3º XP Insurance
Forum”, realizado em 14 de setembro. “A CNseg já realizou uma série de ações para que o tema ganhasse
mais substância e concretude na realidade das empresas do setor”, acrescentou.

(UNEP Fi), e, no mesmo ano, a criação da Comissão
de Sustentabilidade e Inovação, atual Comissão de
Integração ASG da CNseg.

Entre essas ações, ela destacou a adesão, em 2012,
aos PSI (Princípios da Sustentabilidade em Seguros, na
sigla em inglês), do braço financeiro das Nações Unidas

VOLTAR
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Com base no Relatório de Sustentabilidade do Setor
de Seguros 2021 a ser divulgado em breve, ela adiantou que, atualmente, 86,4% das seguradoras associadas já integram as questões ASG em suas estratégias
de negócios, ao passo que, em 2016, esse índice era
de 77%. “As seguradoras não começaram a debater o
tema agora, apesar dele ter se fortalecido nos últimos
dois anos”, afirmou.

que as seguradoras receberam muito bem a norma,
que traz requisitos que atendem às demandas do
setor. “Um dos seus grandes benefícios é que as exigências seguem uma lógica baseada em etapas, com
os prazos variando de acordo com a segmentação de
cada seguradora”, explicou. Além disso, “a circular não
limita os negócios, mas fornece diretrizes que devem
orientar as decisões”.

O webinar também contou com a participação da diretora de Sustentabilidade da Mapfre e presidente da
Comissão de Integração ASG da CNseg, Fátima Lima; do
head de Previdência da XP Seguros, Amancio Paladino,
e do head de Risco Socioambiental & Climático da XP
Inc., Fábio Simabukuro Cruz, moderador do debate.

Fátima Lima também se mostrou muito satisfeita com
a circular, parabenizando a Susep pela condução do
processo e pela capacidade de escutar o mercado. “O
processo de regulamentação do setor para questões
ASG não poderia acontecer em melhor momento, pois
a forma tradicional de se subscrever os riscos não se
sustenta mais e ainda precisa ser mais bem explorada
pelas empresas”, concluiu.

Fátima Lima afirmou que “a integração das questões
ASG nos negócios é um dos mais importantes desafios
globais para empresas, governos e sociedade como
um todo”. Entre esses desafios, está “a transição para
uma economia de baixo carbono, que fará surgir e
desaparecer mercados”, razão pela qual “as empresas
precisarão estar preparadas para os riscos inerentes,
bem como para as novas oportunidades de negócios”.

Sustentabilidade
O encontro também abordou Circular Susep nº
666/2022, que entrou em vigor em 1º de agosto e dispõe sobre requisitos de sustentabilidade a serem observados pelas seguradoras, entidades abertas de previdência complementar e sociedades de capitalização.
Segundo Luciana, antes dessa circular, não havia um
escopo regulatório que demandasse ações das seguradoras sobre requisitos de sustentabilidade, “mas
muito já estava sendo feito a respeito”. Ela informou

Em seu artigo 6º, a Circular 666 informa que as seguradoras devem implementar critérios e procedimentos
para a seleção de investimentos que levem em conta
os riscos de sustentabilidade, entre outros. Nesse sentido, declarou o head de Previdência da XP Seguros, “a
norma da Susep é um passo importante, mas há ainda
um longo caminho no mercado de investimentos”. A
avaliação de Amancio Paladino é de que o mercado de
investimentos se apresenta de maneira muito diversificada, tanto em termos de capacidade de avaliação
desses riscos de sustentabilidade por parte dos investidores, como em relação à capacidade das empresas
proverem essas informações.
Já ao final dos debates, Fátima Lima afirmou que a prevenção é a forma mais segura de se evitar um colapso
ambiental e que, no setor de seguros, cujo negócio é o
gerenciamento de riscos, a consideração dessas questões ASG torna-se ainda mais importante.

Presidente da CNseg destaca o papel do seguro para a sociedade à Rádio CBN Vale do Itajaí

Em entrevista para a Rádio CBN Vale do Itajaí, em 20
de setembro, o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira,
avaliou a relevância da campanha da Confederação
Nacional das Seguradoras “Seguro Pra Tudo e Pra
Todos”, desenvolvida com o objetivo de desmistificar que o produto é apenas para pessoas com poder
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aquisitivo mais elevado. “Todas as pessoas podem e
devem ter a proteção do seguro. É um produto pensado
para a coletividade, melhorando a qualidade de vida
das pessoas pelo princípio do mutualismo”, afirmou ele.
Dyogo destacou a diversidade de produtos oferecidos
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pelo setor. “Há seguro para proteger renda, pet, saúde,
residência, empresa. Não há nada que seja bom que
não tenha seguro”.
Apresentou ainda os números do setor segurador no
estado de Santa Catarina. No primeiro semestre de
2022, foram pagos 4,5 bilhões em indenizações na
praça de Santa Catarina. “A indústria do seguro presta
um papel fundamental para a sociedade. Esse valor
representa 15% do orçamento desse estado”, relatou.
Proveniente de uma família de produtores rurais, ele
lembrou a relevância do seguro rural. “Quando tinha
uma seca ou excesso de chuva, o produtor rural ficava
endividado e até poderia perder a propriedade. Com
seguro rural, ele recebe a indenização e pode continuar as suas atividades “.
Assinalando que os impactos climáticos, como
enchentes e deslizamento, são cada vez mais severos,

ele acrescentou que os produtores devem ter atenção
na hora da aquisição de seguros. “É importante falar
com o corretor para incluir esses itens na apólice de
seguro residencial ou de veículos. A maioria dos seguros para automóveis já inclui proteção para enchentes
e deslizamentos”, informou.
Outro tema abordado foi o documento “Propostas
para os Presidenciáveis”, produzido pela CNseg e
entregue a todos os candidatos que concorrem à
Presidência da República. “Com incentivo do governo,
a população que mora em áreas de risco poderá
contar com a proteção do seguro em situações de
enchentes e deslizamentos. Outra sugestão apresentada é o incentivo para ampliar, para qualquer tamanho de empresa, o benefício da previdência privada
para os funcionários. Hoje, esse benefício é oferecido
apenas por grandes empresas. É bom para o funcionário, que acumula patrimônio, e para a empresa,
que retém talentos”.
O presidente da CNseg comentou ainda sobre os
benefícios do seguro para os trabalhadores de aplicativos. “São profissionais que não contam com a CLT,
mas estão no mercado. Há um conjunto de seguros
que podem proporcionar amparo para o trabalhador
que hoje não tem assistência”.
Por último, Oliveira reforçou que Santa Catarina tem
grande importância econômica e social para o Brasil
e é estratégica para a regionalização da indústria do
seguro.
Confira a aqui a entrevista na íntegra

Indenizações de seguros crescem 64,5 % no RS no primeiro semestre de 2022

Nos seis primeiros meses de 2022, o setor segurador
pagou R$ 6,3 bilhões em indenizações, benefícios,
sorteios e resgates no Estado do Rio Grande do Sul.
O número, que não inclui Saúde Suplementar, VGBL
e DPVAT, representou um aumento de 64,5% sobre o
mesmo período de 2021. Em coletiva de imprensa realizada em Porto Alegre, o presidente da Confederação
Nacional das Seguradoras, Dyogo Oliveira, chamou a
atenção que o segmento de Danos e Responsabilidades
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(sem DPVAT) pagou 119,2% a mais em indenizações,
impulsionado pelo Seguro Rural.
“O Rio Grande do Sul tem sido acometido por eventos climáticos desfavoráveis, a exemplo de três ondas
de calor que atingiram o território no final de 2021.
Os números mostram que o seguro foi essencial para
o produtor rural gaúcho no período, o que fica evidente com o crescimento de 1.262,7% no pagamento
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das indenizações nos seis primeiros meses de 2022 na
comparação com o mesmo período do ano passado.
Na arrecadação dos seis primeiros meses, o avanço
foi de 17,2% com relação ao mesmo período de 2021,
totalizando R$ 12,4 bilhões, sem considerar Saúde
Suplementar e DPVAT. Somente no Seguro Rural, a
arrecadação avançou 42,1%, o que representa 17,4%
do montante nacional.

A estimativa é que a ação impacte mais de 57 milhões
de brasileiros, considerando o plano de mídia abrangente que inclui Tvs aberta e fechada, rádios, mídias
sociais, entre outros. Também desenvolvido para a
campanha, o hotsite seguropratodos.com.br reúne
diversos conteúdos informativos. Há depoimentos de
quem precisou contar com a proteção do seguro em
diferentes tipos de imprevisto e um glossário desenvolvido pela CNseg com explicações sobre todas as
modalidades de seguros disponíveis no mercado.

Campanha
Sobre a campanha institucional lançada pela CNseg
- “Seguros pra tudo e pra todos”, com o apoio das
Federações, Dyogo Oliveira disse que reforça a importância de conscientizar a população que o seguro é
um produto acessível a todos.
“O seguro tem importante caráter social, beneficiando
principalmente as pessoas de menor poder aquisitivo.
Se um empresário bem-sucedido tem um carro roubado, ele pode comprar outro imediatamente. Porém,
para um feirante, isso pode representar não apenas
parte importante do seu patrimônio, mas também, um
instrumento essencial para sua atividade”.

Valor Econômico: seguradoras desenham novos serviços com uso de sensores

“Investimos para transformar o seguro, de apenas pagar indenizações, para ajudar as pessoas a
entenderem seus riscos e reduzi-los”, afirma Dyogo
Oliveira, presidente da Confederação Nacional das
Seguradoras (CNseg), em reportagem do jornal Valor
Econômico, em 20 de setembro, sobre novos serviços
oferecidos pelas seguradoras com uso de sensores.
Os sensores citados na matéria começarão a ser mais
utilizados com a popularização no país da tecnologia 5G, projetada para oferecer suporte a todo um
ecossistema de sensores e dispositivos inteligentes
totalmente conectados que poderão “falar” entre si,
compartilhando informações cruciais e reduzindo
riscos evitáveis.
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Algumas seguradoras, informa a reportagem, já usam
a tecnologia para dar descontos no seguro de vida, por
exemplo, por meio de relógios inteligentes. O 5G também promete aprimorar o controle de fraudes, podendo
levar a uma redução do preço do seguro. Com essa tecnologia, “poderemos liquidar rapidamente sinistros,
mitigar riscos climáticos com equipamentos interligados a bens segurados por meio da IoT (internet das coisas), monitorar automóveis por drones, utilizar sensores
que apontam deficiência em equipamentos industriais,
reduzindo o número de sinistros. Temos muitos avanços
com o 5G”, concluiu o presidente da CNseg.
Confira a íntegra da matéria no site do Valor, clicando
aqui (acessível somente a assinantes)
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Seguros: arrecadação esperada é revista para mais em 2022

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)
revisou para mais o crescimento da arrecadação
do setor neste ano. A previsão é que a alta alcance
13,7% desta vez (anteriormente era de 10,3%), totalizando quase R$ 350 bilhões de arrecadação (sem
Saúde e DPVAT), segundo o novo levantamento. O
desempenho projetado para os seguros de Danos
e Responsabilidades, de Coberturas de Pessoas e
de Capitalização, todos com expansão estimada
de dois dígitos, demonstra uma reação mais uniforme de todo o mercado. No segmento de Danos
e Responsabilidades, projeta-se uma expansão de
20,5% no ano; em Coberturas de Pessoas, alta de
10,6% e em Capitalização, outros 13,0%. A projeção
da CNseg é atualizada a cada três meses.
O grupo dos seguros de Automóveis, um dos mais
representativos em termos de arrecadação, deverá
manter a demanda aquecida no segundo semestre,
assegurando o viés de forte alta do segmento de Danos
e Responsabilidades, segundo a CNseg. A previsão é
de que a demanda pelos seguros de Automóveis suba
26,0% no ano. No acumulado de 12 meses móveis até
junho, o seguro Automóvel experimentou alta de 20,3%
na arrecadação. Segundo o levantamento da CNseg,
"observa-se que o aumento de prêmio, assim como
o pagamento de sinistros (até junho, as indenizações
acumularam alta de 39,1% em 12 meses móveis), está
relacionado à expressiva valorização apresentada por
carros usados e seminovos desde 2021, como reflexo
da redução na oferta de veículos novos", disse Dyogo
Oliveira, presidente da CNseg.
Nos seguros Patrimoniais, seus três subgrupos
(Massificados, Riscos de Engenharia e Grandes Riscos)
apresentam também desempenho favorável, constata
a CNseg. Nos últimos 12 meses até junho, o grupo acumulou crescimento de 18,7%. No ano, projeta-se que
a demanda continuará ascendente, assegurando alta
de 18,9% dos seguros Patrimoniais no ano. Ainda no
segmento de Danos e Responsabilidades, dois outros
destaques são o seguro Habitacional, com alta esperada de 12,8% no ano, e o de Transportes (14,5%).
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Fora da curva em termos de expansão, apresenta-se
o seguro Rural, que já cresceu 40,1% em 12 meses
até junho (contra o período imediatamente anterior)
e deve fechar o ano em alta de 23,8%. A demanda
firme desde 2021 tem a ver com a precaução dos
produtores diante dos extremos climáticos, além da
subvenção para contratação de suas coberturas. O
Ministério da Agricultura liberou R$ 990 milhões para
o seguro Rural neste exercício, o que possibilitará a
contratação de aproximadamente 140 mil apólices
em todo o País no ano.
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) ressalva que, para seguro atender a mesma
demanda do ano passado, seria necessária a suplementação de R$ 710 milhões, totalizando R$ 1,7
bilhão em subvenção. Como não há garantias de que
haverá a suplementação, o mais provável é que o
seguro não cresce no mesmo ritmo do apresentado
no primeiro semestre. As indenizações pagas em
2022 alcançaram o montante de R$ 8,5 bilhões, valor
227,0% maior do que o do primeiro semestre de 2021,
relata a CNseg.
O segmento de Coberturas de Pessoas- que cresceu
7,1% nos 12 meses até junho- deve ter alta de 10,6% na
arrecadação. Nos Planos de Acumulação, que representam mais de 70% do segmento de Pessoas, a previsão é de que as contribuições mantenham a tendência
ascendente e encerrem o ano com alta de 9,7%. Nos
Planos de Risco, projeta-se um crescimento de 13,0%
na receita anual. Já o faturamento dos Títulos de
Capitalização, com alta de 10,3% nos 12 meses findos
em junho, deve apresentar alta de 13% no ano.
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A importância do seguro para a sociedade é
ratificada no lançamento da Pós-Graduação
em Regulação em Seguros da ENS

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, o superintendente da Susep, Alexandre Camillo, e o ministro
do STJ Ricardo Vilas Bôas Cueva foram alguns dos
nomes que prestigiaram o lançamento do curso de
Pós-Graduação em Regulação em Seguros, Saúde
Suplementar e Fi
-nanças da Escola de Negócios e
Seguros (ENS), ocorrido em cerimônia nesta quinta-feira, dia 22, em São Paulo.
O ministro Cueva, coordenador científico do curso
da ENS, fez um breve histórico da regulação no Brasil
desde o século XIX, surgida para disciplinar setores onde havia monopólios naturais e dificuldades
de se estabelecer relações minimamente simétricas
entre as partes. Já no século XX, disse ele, teve início
a regulação de setores que, atualmente, são alguns
dos mais regulados, como o de Seguros e o de Saúde
Suplementar. “O curso que se inicia hoje tem o objetivo de aprofundar a capacidade cognitiva, crítica e
analítica de todos os envolvidos, contribuindo decisivamente para a ampliação do diálogo interinstitucional e para a formação de profissionais cada vez mais
qualificados”.

Plano estratégico
O presidente da CNseg, que também será professor
do curso, afirmou que a pós que está sendo lançada
é um passo importante na direção de proporcionar
uma formação mais ampla a profissionais das áreas de
Economia, Direito e Administração, entre outras, que
“se formam sem ter a menor noção do que é o seguro”.
Revelando seu prazer em fazer parte de um setor cujos
produtos “fazem bem para as pessoas”, Dyogo Oliveira
afirmou que os seguros também são uma solução para
os negócios, para o governo e para a sociedade, como
um todo. Entretanto, “apesar de toda essa grandeza”,
disse ele, “o fato é que, nos mais diferentes ramos, a
nossa cobertura não passa de 30% do mercado potencial, mas olhando o copo meio cheio, temos 70% do
mercado para desenvolver”. Nesse sentido, ele antecipou que a CNseg está elaborando um plano estratégico para o desenvolvimento do mercado segurador.
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“Dentro dessa estratégia, a educação estará muito
presente, pois acredito muito na sua capacidade de
transformação”, afirmou.
Ele apresentou ainda os vídeos da campanha institucional da CNseg, atualmente no ar, informando que
o mote da campanha, “Seguro pra tudo e pra todos”,
busca explicar que o seguro não é um produto elitizado e que está ao alcance de todos.

Novos riscos.
O superintendente da Susep apresentou a aula magna
sobre a evolução da regulação de seguros. Ele explicou
que os riscos evoluem com a transformação da sociedade, com os avanços tecnológicos e com as mudanças de hábitos de consumo, cabendo aos agentes
de regulação acompanhar essa evolução. Para tanto,
informou, a Susep passa por um processo de transição, de uma regulação prescritiva, mais baseada em
regras, para uma regulação mais principiológica que,
como o próprio nome diz, é mais baseada em princípios, tendo como consequência uma maior flexibilização dos produtos. “Mas essa mudança é complicada
até na cabeça do regulador”, confessou.
A coordenadora acadêmica da Pós-graduação,
Angélica Carlini, declarou que o curso terá 360 horas,
divididas em 18 meses, com aulas presenciais e
online gravadas para quem não puder estar presente
fisicamente. Além disso, o curso será “inter, trans e
multidisciplinar, abordando temas do direito, da economia, da administração, de gestão, de atuária e de
estatística, com professores de matizes de pensamento muito diversos”.
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“Olhar para o futuro e falar com a sociedade” foi a mensagem de
presidente da CNseg na 8ª edição do Enconseg

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira e o presidente
do Conselho Diretor da CNseg, Roberto Santos, foram
duas das lideranças que prestigiaram o encontro de
corretores de seguros fluminenses, realizado pelo
SINCOR-RJ. A 8ª edição da Enconseg aconteceu após
um hiato provocado pela pandemia e trouxe como
tema a “Confiança no Futuro”, que foi tratado em uma
palestra inicial comandada pelo empresário e professor Arthur Igreja. O economista Ricardo Amorim também participou do evento trazendo uma apresentação
sobre macroeconomia.
Na ocasião, o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira,
disse que o setor de seguros ainda precisa olhar
mais para o futuro. Segundo ele, é preciso se comunicar mais e o corretor de seguros precisa falar com
a sociedade e estar muito preparado para ouvir também. “Temos feito grandes mudanças na nossa comunicação, focando nos benefícios para a comunidade e
focando no quanto a gente tem de benefícios para a
sociedade. A gente vê muito positivamente o fortalecimento da profissão de corretor. No fundo, uma apólice de seguro é uma promessa, então isso exige uma
relação de confiança. Então é muito difícil passar essa
confiança pelo digital.”
O presidente do Conselho Diretor da CNseg, Roberto
Santos, afirmou que o momento atual é um dos mais
importantes do mercado de seguros. Ele destacou
a união entre corretores e seguradoras para superar momentos difíceis no setor, seja por ameaças na
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legislação, seja pela digitalização dos processos e
empresas. “A função do corretor foi colocada à prova
durante muito tempo por causa da mudança na gestão
da legislação e conseguimos passar por isso. O papel
do corretor também foi colocado à prova por causa da
chegada da digitalização. No entanto, duas plataformas que foram criadas nos Estados Unidos para vender seguros sem corretores já estão tendo que contratar corretores”, afirmou.
Já o presidente do Sincor-RJ, Henrique Brandão, chamou
a atenção para a dificuldade do cadastramento, nas seguradoras, de corretores de seguros pequenos e de cidades
do interior. Segundo ele, esse tem sido um grande empecilho para o desenvolvimento dos profissionais da área.
“Em anos que sou presidente do sindicato, passo 30%
do meu tempo lutando para cadastrar esses corretores
nas seguradoras. Eu mesmo ligo e tento fazer esse cadastramento. Seria simples: a seguradora poderia informar
com qual tipo de corretor ela trabalha, porque aí o profissional não ficaria de 5 a 6 meses esperando para se
cadastrar e não conseguir”, disse ele.
O Enconseg contou ainda com representantes das
seguradoras SulAmérica, Bradesco Seguros, MAG
Seguros e Porto no painel “Roda viva com o corretor”.
Para fechar o evento, a escritora e pensadora digital
Marta Gabriel fez uma apresentação sobre “Phygital e
relacionamento com o cliente”; e o professor e escritor
Leandro Karnal comandou o último painel com o tema
“O futuro começa hoje”.
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Procura pelos seguros contra perda de
renda e prestamista tem expansão
"Cresce o número de pessoas interessadas em seguro
contra a perda de renda", informa o apresentador do
jornal da TV Assembleia do Ceará. "O serviço é uma
garantia em meio à insegurança no mercado de trabalho", complementa, ele.
A reportagem informa, com base na Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD
Contínua), divulgada pelo IBGE, que a taxa de desemprego no Brasil atingiu o índice de 9,3%, com mais
de 3 milhões de brasileiros tendo perdido o emprego
por conta da pandemia.

mínimo entre a contratação do seguro e sua utilização; o tempo mínimo de carteira assinada que a
seguradora exige e o tempo de permanência mínima
no último emprego".

O superintendente de Estudos e Projetos da CNseg,
Thiago Ayres, explica que "qualquer pessoa empregada com carteira assinada pode adquirir o seguro e
os profissionais autônomos e liberais que consigam
comprovar as suas atividades". Ele afirma, porém, que
"é importante sempre ficar atento às condições contratuais, como o período de carência, que é o tempo

Citando dados fornecidos pela CNseg, a reportagem
informa que a procura pelo seguro contra perda de
renda cresceu mais de 19% nos primeiros seis meses
deste ano. Outro seguro citado na reportagem que
também apresentou crescimento foi o Prestamista, que
garante o pagamento de prestações em contratos de
longo prazo, caso o consumidor fique sem condições.

Revista de Seguros vê mercado pet cada
vez mais promissor para as seguradoras
Tema de capa da nova edição da Revista de Seguros,
reportagem examina o salto do mercado pet e identifica riscos e oportunidades de negócios para seguradoras no promissor universo de animais domésticos. As vendas mundiais de seguros para animais de
estimação, projetadas em US$ 7,8 bilhões neste ano,
deverão chegar a US$ 38,8 bilhões até 2030, um crescimento de 11% por ano.
No Brasil, o insurance pet ainda não tem status de
seguros (ou seja, não é regulamentado), mas constata-se o aumento na oferta de assistências. A mais recente
engloba indenizações por danos materiais ou pessoais
causados por pets, ampliando o escopo de garantias,
antes restrito à saúde veterinária. Segundo a Susep, o
mercado pode, inclusive, criar proteção equivalente de
danos aos plantéis dos criadores rurais, onde é comum
touro “pular” a cerca e engravidar vacas leiteiras, com
prejuízos enormes à produção quando os animais são
de raças distintas.
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Outro tema impactante trata do avanço dos ataques
cibernéticos no sistema portuário, devastadores em
todos os sentidos. Esse crime digital pode ter gerado
uma movimentação global de US$ 6 trilhões no ano
passado, entre resgates exigidos e prejuízos gerados às atividades. Fosse um país, o “PIB” do empreendedorismo criminal dos hackers seria o terceiro
maior do mundo, superado pelos Estados Unidos e
pela China.
A edição traz ainda matéria sobre recuperação de
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segmentos duramente afetados na pandemia, como o
de Audiovisual e o de Turismo; faz alertas sobre os problemas que poderão surgir com o fim do rol taxativo
de Saúde Suplementar, como avanços dos custos operacionais e dos valores dos planos. E, por fim, examina

os fatores que poderão encarecer os planos de resseguros no País, seguindo a guinada do mercado mundial, e afetar aquelas modalidades mais dependentes de cessão de riscos, como Rural e Grandes Riscos
industriais e comerciais.

Diversidade no setor segurador cresce, mas mulheres ainda são
minoria em cargos de liderança
Em virtude do Dia da Diversidade no Setor de Seguros,
celebrado em 25 de setembro, e do lançamento do 4º
Estudo - Mulheres no Mercado de Seguros no Brasil, a
Escola de Negócios e Seguros (ENS), em parceria com
a CNseg, realizou um evento em 27 de setembro, na
sede da ENS em São Paulo.
O encontro foi aberto pela diretora de Ensino Técnico
da Escola, Maria Helena Monteiro, que informou que a
ENS realiza esse estudo sobre Mulheres no Mercado de
Seguros há 10 anos, contando com a colaboração muito
próxima da Comissão de Recursos Humanos da CNseg.
Em seguida, a diretora Jurídica da CNseg, Glauce
Carvalhal, lembrou que o Dia da Diversidade e
Inclusão no Setor de Seguros foi criado pela CNseg
em 2019 para “incentivar as melhores práticas em relação ao desenvolvimento e inserção de talentos na carreira de seguro, refletindo a riqueza étnica, cultural e
social do País”. Na verdade, disse, o tema já vem sendo
trabalhado na Confederação desde 2017, quando
foi lançada a “Cartilha de Boas Práticas para a
Diversidade no Mercado Segurador”, sendo seguida
de várias outras iniciativas, como a “1ª Conferência
de Diversidade e Inclusão no Setor de Seguros”,
em 2018, e a realização de painéis específicos sobre o
tema na Conseguro.
O economista Francisco Galiza, que produziu o estudo
da ENS com Maria Helena Monteiro, afirmou que, além
dos aspectos éticos e morais, o esforço por ambientes
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mais diversos também tem consequências econômicas, já que, como identificado em estudos, entidades
mais diversas são também mais lucrativas. Ele também explicou que o estudo traz uma análise teórica
das iniciativas brasileiras e mundiais sobre a presença
da mulher na sociedade e, particularmente, na área de
seguros. Segundo Galiza, “houve uma melhora expressiva no setor em relação à inclusão das mulheres”.
Entretanto, de acordo com seus cálculos, mantido o
ritmo atual, a igualdade de gêneros no setor só será
plenamente alcançada em 2032.
Outro painel reuniu a executiva Patrícia Chacon (CEO da
Liberty; a vice-presidente do Sincor-SP, Simone Fávaro;
a vice-presidente da Fenacor, Claudia Diniz; a vice-presidente da SulAmérica na área de RH, Sustentabilidade
e MKT e presidente da CRH da CNseg, Patrícia Coimbra,
e o diretor de RH da Axa, Alexandre Campos.

25

CNseg em ação

Representantes do setor segurador e de Procons da Região
Centro-Oeste se reúnem em Brasília

O 11º Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros
ocorreu nos dias 27 e 28 de setembro, em Brasília-DF.
O evento é uma iniciativa da CNseg, por meio de
sua Superintendência de Relações de Consumo e
Sustentabilidade, responsável pelas Comissões de
Ouvidoria e de Relações de Consumo, diretamente
envolvidas nos Colóquios. Ao abrir o evento pela
CNseg, a superintendente de Relações Institucionais
da Confederação, Marianah Villela, destacou a importância dos Colóquios para o atendimento da política
nacional das relações de consumo e o aprimoramento
do relacionamento do Setor com as entidades de proteção do consumidor.
O Procon do Distrito Federal, cujo diretor Marcelo
Nascimento preside a Associação Brasileira de Procons,
foi o anfitrião do Colóquio. Além do Procon do Distrito
Federal, estiveram presentes lideranças dos Procons
estaduais de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
e de municípios da região Centro-Oeste.
Seguindo a metodologia habitual dos Colóquios, no
primeiro dia (27/09) foram apresentados os fundamentos de produtos do Setor de Seguros. Os ramos abordados foram os seguros automóvel, prestamista, garantia
estendida e roubo e furto de celular. Em seguida, os
ouvidores presentes expuseram o funcionamento das
ouvidorias do Setor de Seguros.
O segundo dia foi iniciado com apresentações sobre os
riscos para o consumidor das atividades marginais das
associações de proteção veicular e a dinâmica atual do
Seguro DPVAT. Em seguida, o Procon/DF compartilhou,
por meio de suas diretorias jurídica e de atendimento
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ao consumidor, as ocorrências mais comuns das seguradoras no Distrito Federal, sugerindo medidas com
potencial para evitar o surgimento de reclamações e
otimizar sua solução.
Finalizando o 11º Colóquio, os líderes dos Procons
Estaduais trataram da situação das demandas do
Setor de Seguros em seus estados, também apresentando possibilidades de otimização nas relações de
consumo, com foco principal na qualidade da informação que é prestada ao consumidor. Por sua vez, os
representantes do Setor destacaram a importância do
evento, da atuação dos Procons, e do trabalho para
aprimorar cada vez mais o relacionamento entre fornecedores e consumidores de seguros.
O encerramento do 11º Colóquio teve a presença da
coordenadora do Procon Estadual do Mato Grosso do
Sul, Patricia Mara da Silva; do diretor do Procon Estadual
de Goiás, Levy Rafael Alves Cornélio; da assessora do
Procon Estadual do Mato Grosso, Valquiria Souza; do
diretor geral do Procon do Distrito Federal, Marcelo
Nascimento; da presidente da Comissão de Relações
de Consumo da CNseg, Maria Carolina de Oliveira
(Tokio Marine); do presidente do SindSeg MG/GO/MT/
DF, Marco Antonio Neves; da diretora- executiva da
FenaPrevi, Beatriz Herranz; do diretor-executivo da
FenaCap, Carlos Corrêa e do consultor e professor de
Direito do Consumidor Ricardo Morishita.
Além da superintendente de Relações Institucionais,
Marianah Villela, a CNseg foi representada pelos analistas da Superintendência de Relações de Consumo e
Sustentabilidade Henrique Nogueira e Felipe Campos.
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CNseg em ação

Proteção Veicular é falsamente
caracterizada como seguro

A atuação irregular das Associações de Proteção
Veicular foi tema de um debate que teve a participação
do presidente da CNseg Dyogo Oliveira, no Programa
Super Manhã, na Rádio Jornal Recife, que foi ao ar no
dia 28 de setembro.
Dividindo o espaço com Ronaldo Dalcin, presidente
do Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste
(SindSeg N/NE), e Ricardo Morishita, consultor, advogado e professor de Direito do Consumidor, Dyogo
reforçou o perigo para o consumidor confiar seu
automóvel a uma organização que não pode garantir
proteção.
“Seguro é um produto oferecido por uma empresa
[seguradora] autorizada pela Susep [Superintendência
de Seguros Privados]. Ela é obrigada a manter uma
reserva suficiente para cobrir os eventuais pagamentos de indenizações. Uma seguradora tem responsabilidade e recursos financeiros para honrar seu compromisso. As associações não são seguradoras, não
têm autorização da Susep para funcionar, não oferecem garantia, não tem lastro financeiro e não são
submetidas ao código de defesa do consumidor”,
afirmou Dyogo.
Atualmente, o serviço oferecido pelas associações é
falsamente caracterizado como seguro e não há fiscalização ou garantia de estrutura financeira para honrar
os compromissos com os clientes.

VOLTAR

O presidente da CNseg Dyogo Oliveira ainda lembrou
que, ao recorrer a uma associação, o consumidor ainda
está sujeito ao risco de dano ou perda do seu bem.
“Elas não explicam para a pessoa que ela está sendo
convidada a se associar e compartilhar o risco e os
eventuais prejuízos daquela associação”, completou.
Ofertado por empresas seguradoras, o Seguro Auto
é uma opção segura e confiável para proteger um
automóvel. As seguradoras são fiscalizadas pela
Superintendência de Seguros Privados (Susep), e os
consumidores também têm seus direitos protegidos
pelo Código de Defesa do Consumidor.
Segundo Morishita, uma das principais ferramentas
que o consumidor tem no mercado é a prevenção.
“O barato pode sair caro. O maior risco para o consumidor é aquilo que ele não vê. Já imaginou pagar e
achar que seu veículo está segurado, as vezes você usa
para trabalhar, e quando precisar consertar não tem os
recursos para fazer o reparo? É uma tragédia”, disse.
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