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O PRIMEIRO PASSO DOS

EM PROL 

SEGUROS

DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

O QUE É 

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

A primeira vez que o termo surgiu foi em 1987, durante a reunião da Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações 

Unidas (ONU). Na ocasião, houve o lançamento do Relatório Brundtland – Nosso 

Futuro Comum, que definiu: “o desenvolvimento sustentável é aquele que satis-

faz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de suprir suas próprias necessidades.”  O conceito e as propostas do 

Relatório abriram espaço para construção de uma agenda internacional, que foi 

aperfeiçoada em eventos que se seguiram. 

Em 2009, a CNseg elaborou o primeiro 

acordo para promover a sustentabili-

dade no setor. O Protocolo Verde, ou 

Protocolo de Intenções, estabeleceu 

diretrizes embrionárias para fomento de 

políticas socioambientais entre as em-

presas. Celebrado com a Susep, com 

o SindSeg-RJ/ES e com o Ministério do 

Meio Ambiente, o documento forma-

liza um esforço comum e uma agenda  

colaborativa para construção de políti-

cas socioambientais que sejam precur-

soras em termos de práticas securitárias, 

que não comprometam as necessidades 

das gerações presente e futura.

E ONDE SURGIU? 

2022

SUSTENTABILIDADE GANHA CORPO  

NA

CRÉDITOS CARBONO?
O QUE SÃO OS 

DE

SAIBA MAIS  

SOBRE A COMISSÃO

A Comissão de Integração ASG foi cria-

da em 2012 após a realização da Con-

ferência das Nações Unidas para o De-

senvolvimento Sustentável (Rio+20) e o 

lançamento dos PSI. Entre suas atribui-

ções está a  promoção da integração 

das questões ASG nas operações do 

setor de seguros e sua cadeia de valor 

a partir da geração de conhecimento e 

estabelecimento de compromissos se-

toriais. A Comissão também é respon-

sável pela publicação do Relatório de 

Sustentabilidade do Setor de Seguros.

A ideia por trás desse conceito é  precificar o dióxido de carbono (CO2) com 

objetivo de estimular que empresas, governos e organizações limitem ou re-

duzam suas emissões de gases de efeito estufa.  Uma tonelada de dióxido de 

carbono corresponde a um crédito de carbono. É importante mencionar que os 

negócios envolvendo transações de crédito de carbono podem ser voluntários ou 

regulados. Hoje, empresas brasileiras que negociam créditos de carbono o fazem 

pelo mercado voluntário, mas as discussões avançam para a necessidade de uma 

regulamentação. O incentivo do governo a esse mercado pode trazer receitas de 

até US$ 100 bilhões anuais ao Brasil, segundo estudo do ICC Brasil, braço da Inter-

national Chamber of Commerce.
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AGENDA DE SEGUROS

RELATÓRIO DE 
SUSTENTABILIDADE  
DO SETOR DE SEGUROS 

PARA DIVULGAÇÕES 
FINANCEIRAS RELACIONADAS

A primeira edição do Relatório de Sustentabi-
lidade do Setor de Seguros foi lançada pela 
CNseg em 2015, de acordo com as diretrizes 
e os indicadores da Global Reporting Initiati-
ve (GRI). O documento apresenta o panorama 
da integração dos aspectos ASG nas opera-
ções do setor, com o objetivo de ampliar os 
horizontes de análise e apontar caminhos 
para o enfretamento dos desafios dos ne-
gócios pelas nossas associadas, assim como 
prestar informações qualificadas à sociedade 
sobre a atuação da Confederação e do setor. 

A TCFD nasceu em 2015 dentro do Financial Stability Board (FSB), o braço opera-
cional de assuntos financeiros do G20, que reúne presidentes de bancos centrais 
e ministros da Economia dos 20 países-membros. O objetivo do grupo é  desen-
volver um padrão de reporte para que empresas possam medir e divulgar os 
riscos financeiros relacionados às mudanças climáticas,  para que investidores, 
credores e outros stakeholders estejam municiados de informações antes de toma-
rem decisões de negócios. Entre as organizações brasileiras que apoiam a inciativa 
da TCFD, além da CNseg estão: BACEN, Susep, Febraban, B3, Bradesco, Itaú, BTG 
e Banco do Brasil.
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Os seguros de Danos e Responsabilidades são os que têm por finalidade a garantia de perdas, danos ou 

responsabilidades sobre objetos ou pessoas, excluída desta classificação os seguros do ramo vida.

As empresas que atuam nesse segmento 

são representadas pela FenSeg.

Baixe a planilha interativa com o ranking completo do Setor Segurador, com todas as empresas/grupos econômicos.

RANKING POR GRUPO ECONÔMICO

DANOS E RESPONSABILIDADES (SEM DPVAT)

03

Rank Atual
Var. Posição 

Ranking

Grupo Econômico

12MM

Até Setembro/2021

1

0
PORTO SEGURO

13.415,6

2

0
MAPFRE

7.080,3

3

0
TOKIO MARINE

6.527,5

4

7
ALLIANZ

6.070,0

5

0
BB SEGUROS

5.985,5

6

-2
BRADESCO

5.927,5

7

0
ZURICH

4.953,0

8

-2
HDI TALANX

4.484,8

9

0
CAIXA SEGUROS

4.048,6

10

-2
LIBERTY

3.983,1

11

1
SOMPO

2.820,8

12

1
CHUBB

1.910,4

13

3
FAIRFAX

1.574,0

14

0
BNP PARIBAS CARDIF

1.381,2

15

2
ITAU

1.135,6

Variação

Absoluta
%

1.366
11,3%

864
13,9%

813
14,2%

2.928
93,2%

1.230
25,9%

542
10,1%

896
22,1%

189
4,4%

454
12,6%

84
2,1%

-49
-1,7%

23
1,2%

513
48,3%

192
16,1%

256
29,2%

Participação de Mercado

Individual

15,4%

8,1%

7,5%

7,0%

6,9%

6,8%

5,7%

5,2%

4,7%

4,6%

3,2%

2,2%

1,8%

1,6%

1,3%

(ARRECADAÇÃO - EM MILHÕES)
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O seguro de pessoas, mediante o pagamento do prêmio à sociedade seguradora, tem por finalidade garantir a proteção 

financeira (capital segurado contratado), caso ocorra o infortúnio por ele coberto.

Trata-se, portanto, de um importante mecanismo de proteção social, pois contribui, direta ou indiretamente, para minimizar 

dificuldades que titulares desses seguros e respectivos beneficiários virão a enfrentar caso ocorra o infortúnio ao segurado.

As empresas que atual nesse 

segmento são representadas 

pela FenaPrevi.

RANKING POR GRUPO ECONÔMICO

COBERTURA DE PESSOAS

Baixe a planilha interativa com o ranking completo do Setor Segurador, com todas as empresas/grupos econômicos.

Rank Atual
Var. Posição 

Ranking

Grupo Econômico

12MM

Até Setembro/2021

1
0

BB SEGUROS

51.387,9

2
1

CAIXA SEGUROS

36.680,5

3
-1

BRADESCO

36.603,9

4
0

ZURICH

18.627,7

5
0

ITAU

13.478,0

6
0

ICATU

7.234,1

7
0

PRUDENTIAL

3.675,1

8
0

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A.
2.778,2

9
2

XP

2.670,9

10
-1

MAPFRE

2.046,8

11
1

PORTO SEGURO

1.445,1

12
1

BNP PARIBAS CARDIF

1.423,8

13
-3

SAFRA

1.416,1

14
0

SULAMÉRICA

1.335,4

15
0

METLIFE INC.

1.324,5

Variação

Absoluta
%

6.432
14,3%

9.741
36,2%

-391
-1,1%

-93
-0,5%

-1.909
-12,4%

320
4,6%

517
16,4%

647
30,3%

1.275
91,4%

104
5,3%

69
5,0%

52
3,8%

-52
-3,6%

13
1,0%

157
13,5%

Participação de Mercado

Individual

27,1%

19,4%

19,3%

9,8%

7,1%

3,8%

1,9%

1,5%

1,4%

1,1%

0,8%

0,8%

0,7%

0,7%

0,7%

(ARRECADAÇÃO - EM MILHÕES)
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Os títulos de Capitalização, por meio das seis modalidades ofertadas no mercado, constituem soluções capazes de atender 

a perfis variados de consumidores, combinando soluções de negócios com sorteios. 

Essa capacidade de oferecer soluções flexíveis e atender com agilidade a novas demandas dos consumidores, tendo os 

sorteios como atrativo adicional, é o que amplia a importância social e econômica do setor.

As empresas que atuam nesse 

segmento são representadas 

pela FenaCap.

RANKING POR GRUPO ECONÔMICO

CAPITALIZAÇÃO

Baixe a planilha interativa com o ranking completo do Setor Segurador, com todas as empresas/grupos econômicos.

Rank Atual
Var. Posição 

Ranking
Grupo Econômico

12MM

Até Setembro/2021

1 0 BRADESCO

5.404,5

2 0 BB SEGUROS

4.446,8

3 0 SANTANDER

3.610,3

4 0 ITAU

2.550,8

5 0 ICATU

2.157,7

6 1 INVESTPREV - BANCO RURAL
1.456,0

7 -1 CAIXA SEGUROS

1.291,9

8 1 CAPEMISA

1.036,0

9 -1 PORTO SEGURO

892,8

10 1 APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A
446,4

11 -1 LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S.A.
251,5

12 0 MAPFRE

205,0

13 0 APLUB

101,2

14 0 ZURICH

41,5

15

Variação

Absoluta %

-325 -5,7%

-649 -12,7%

455 14,4%

-35 -1,3%

391 22,1%

287 24,6%

-162 -11,1%

518 99,9%

67 8,2%

193 75,9%

-147 -36,9%

42 26,1%

31 43,8%

8 22,2%

 

Participação de Mercado

Individual

22,6%

18,6%

15,1%

10,7%

9,0%

6,1%

5,4%

4,3%

3,7%

1,9%

1,1%

0,9%

0,4%

0,2%

(ARRECADAÇÃO - EM MILHÕES)
Operadoras de Plano de Assistência à Saúde são empresas constituídas sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativas, entidades 
de autogestão, ou seguradoras especializadas, que operem produto, serviço ou contrato de prestação continuada de serviços ou cobertura de 
custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à 
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede creden-
ciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da 
operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.

As empresas que atuam nesse 
segmento são representadas 
pela FenaSaúde.
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RANKING POR GRUPO ECONÔMICO

SAÚDE SUPLEMENTAR

Baixe a planilha interativa com o ranking completo do Setor Segurador, com todas as empresas/grupos econômicos.

Rank  
Atual

Var. Posição 
Ranking Grupo Econômico

12MM

Até 2T/2021

1 0 BRADESCO 30.065,8

2 1 SULAMÉRICA 21.491,9

3 -1 AMIL 19.737,3

4 0 NOTREDAME INTERMÉDICA 9.572,6

5 2 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 6.738,6

6 -1 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL 6.223,5

7 1 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 5.690,4

8 1 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 4.862,4

9 6 PREVENT SENIOR 4.803,8

10 0 GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE 4.035,7

11 -5 UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 4.000,9

12 -1 UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA. 3.240,7

13 -1 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS 2.923,4

14 -1 UNIMED CAMPINAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 2.700,8

15 -1 UNIMED DE FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA. 2.432,4

Variação

Absoluta %

1.988 7,1%

1.211 6,0%

-649 -3,2%

1.545 19,3%

997 17,4%

105 1,7%

1.031 22,1%

344 7,6%

2.724 131,0%

-81 -2,0%

-1.858 -31,7%

187 6,1%

120 4,3%

207 8,3%

200 9,0%

Participação de Mercado

Individual

12,7%

9,1%

8,4%

4,1%

2,9%

2,6%

2,4%

2,1%

2,0%

1,7%

1,7%

1,4%

1,2%

1,1%

1,0%

(ARRECADAÇÃO - EM MILHÕES)
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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Marcio Sêroa de Araujo 
Coriolano, em 16 de dezembro, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Conselho Consultivo: Noticiada a reunião do 
Conselho Consultivo da CNseg, em 24/11, com a partici
pação do Professor Celso Affonso Pastore, quando foram 
trocadas percepções das condições e dos cenários eco
nômicos e políticos para o Brasil.

Acesso aos Dados do CAGED/RAIS - Reunião com o 
Ministério do Trabalho e Previdência: Relatada reunião 
realizada em 06/12 com representantes do Ministério do 
Trabalho e Previdência os Srs. Luis Felipe Batista de Oliveira 
(Secretário de Trabalho), Matheus Stivali (Assessor), Felipe 
Pateo (Coordenador Geral de Cadastro e Estudos) e Raigner 
Nascimento (Coordenador), pela CNseg estiveram presen
tes os Srs. Marcio Coriolano (Presidente), Miriam Mara 
(Diretora de Relações Institucionais), Genildo Lins (Superin
tendente de Relações Institucionais), Glauce Carvalhal 
(Superintendente Jurídica) e André Vasco (Superintendente 
de tecnologia da Informação e Negócios). 

Retrospectiva das Decisões Judiciais 2021: Distri
buído material a respeito do assunto. Foram destacadas as 
ADIs ajuizadas pela CNseg e julgadas pelo STF favoráveis ao 
Setor Segurador e a decisão da 2ª Turma do STJ pela não 
incidência do ITCMD aos produtos VGBL e sua exclusão da 
sucessão hereditária. 

IMK 2021/2022: atualizadas as informações sobre o 
assunto.

Novo Superintendente da Susep: Relatada a participa
ção do Presidente da CNseg na mesa de abertura da ceri
mônia de posse do novo Superintendente da Susep, 
Alexandre Camillo, ocorrida em 16/12.

Notícias do Presidente

Temas regulatórios, projetos, 
desempenho setorial

Assuntos das Federações

O Presidente Jorge Nasser relatou sobre as estatís
ticas dos Planos de Acumulação e Planos de Riscos 
de outubro/2021.

O Presidente Antonio Trindade apresentou, dentre 
outros assuntos: i) Consulta Pública Susep nº 40/2021: 
Seguro Garantia; ii) Programa de Subvenção ao Prêmio 
do Seguro Rural  Suplementação Orçamentária ao 
PSR 2021; iii) Criação de Subcomissão do Seguro de 
Dano Estrutural – SDE subordinada à Comissão de 
Riscos de Engenharia e iv) estatísticas dos Seguros 
de Danos e Responsabilidades (outubro/2021).

Não houve relato em razão da ausência justificada 
do Presidente, João Alceu Amoroso Lima.

Não houve relato em razão da ausência justificada 
do Presidente, Marcelo Farinha.

Open Insurance:
Relator: DiretorExecutivo Alexandre Leal:
Informado resumo dos trabalhos realizados pela 
CNseg e pelas Federações associadas.

Assuntos Regulatórios:
Relator: DiretorExecutivo Alexandre Leal:
Atualizados os seguintes assuntos: i) IMK Ciclo 
2021/2022: proposta de revisão da norma de 
investimentos; ii) Consultas Públicas Susep nºs 38 

e 39/2021  Atualização e Recálculo de Valores; 
iii) Consulta Pública Susep nº 40/2021  Seguro 
Garantia; iv) Consultas Públicas Susep nºs 41 e 
42/2021  Coberturas de Risco de Seguros de 
Pessoas; v) Consulta Pública Susep nº 43/2021  SRO 
 Previdência Complementar Aberta; e vi) Consulta 
Pública Susep nº 44/2021 – ASG.

Escola de Negócios e Seguros (ENS) :
Relator: Marcio Coriolano / Convidado: Tarcísio Godoy 
(Diretor Geral da ENS):
Realizada apresentação executiva da ENS.

Representação Institucional
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Assuntos Jurídicos (extraordinária)

Presidente: Washington L. B. da Silva  
(Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Windows Teams 
Data: 02/12

Assunto tratado:

> Examinar as questões relacionadas às contribuições 
existentes nas Convenções assinadas pela Fenaseg e 
Sindicatos Patronais. 

Assuntos Jurídicos 

Presidente: Washington L. B. da Silva  
(Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Windows Teams 
Data: 08/12

Assuntos tratados:

> Calendário das reuniões para 2022;

> Retrospectiva dos julgamentos relevantes em 2021;

> Jurisprudência comentada  Julgamento do REsp 
nº 1.961.488/RS, de relatoria da Ministra Assusete 
Magalhães, da 2ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, ocasião em que a Corte considerou o VGBL 
uma modalidade de seguro de vida e, por decorrên
cia, afastou a incidência do ITCMD.

> REsp 1.795.982/SP e REsp 1.081.149/RS  Utilização 
da Taxa Selic no cálculo de juros de mora das dívi
das civis. Atualização;

> ACP nº 001139389.2013.5.01.0008, 3ª Turma 
do TST, julgamento em 15/12/2021, em Sessão 
Telepresencial. Atualização;

> Projeto de Lei nº 2744/2021, do Senador Giordano 
 Proposta do setor e status dos trabalhos do grupo 
 Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 
55, 56 e 57, para estabelecer alternativas sanciona
tórias, critérios de gradação de penas pecuniárias e 
dá outras providências;

> Resolução CD/ANPD Nº 1, de 28 de outubro de 
2021 – Comentários às propostas do setor que 
foram acatadas na CP – Aprova o Regulamento 
do Processo de Fiscalização e do Processo 
Administrativo Sancionador no âmbito da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados; 

> Decreto nº 10.854/2021 – Artigo 186 que alterou o 
Decreto 9.580/2018, para determinar que a dedu
tibilidade das despesas de custeio realizadas no 
período de apuração em virtude do PAT somente 
seria aplicável em relação aos valores despendi
dos para os trabalhadores que recebam até cinco 
saláriosmínimos, limitado à parcela do benefí
cio que corresponder ao valor de, no máximo, um 
saláriomínimo – Medida Judicial  Relato debate 
na CAFIS. 

Assuntos Fiscais / Administração e 
Finanças

Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Zoom
Data: 08/12

Assuntos tratados:

> Apresentação KPMG sobre os Impactos do DEC. 
10.854/2021 no Programa de Alimentação do 
Trabalhador – PAT;

> Circular Susep 648/2021 – Aplicação prática das 
mudanças nas regras de créditos tributários; 

Comissões Temáticas

Extra-Pauta

Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros :

Relatora Convidada: DiretoraExecutiva Solange Beatriz: 

Noticiada a realização, em 15/12, da cerimônia virtual de entrega do Prêmio.  Quinze finalistas disputaram tro
féus e prêmios – em NFTs (token não fungível) – nos três primeiros lugares das categorias “Produtos e Serviços”, 
“Comunicação” e “Processos e Tecnologias”. Informações mais detalhadas e a lista dos vencedores podem ser aces
sadas em www.cnseg.org.br.
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> Considerações sobre a PEC 07/2020 – Altera 
o Sistema Tributário Nacional e dá outras 
providências;

> Outros. 

Recursos Humanos / Negociação 
Sindical Patronal

Presidente: Patrícia Coimbra (SulAmérica)
Zoom
Data: 08/12

Assuntos tratados:

> Alteração da Governança Negociação Sindical – 
definição, por meio de eleição, do escritório desti
nado à condução do processo de negociação cole
tiva do setor segurador  DataBase Jan/22;

> Relato dos líderes dos GTs Modelo Futuro de 
Trabalho e Diversidade e Inclusão sobre os princi
pais assuntos discutidos da agenda de 2021. 

GT Índice de Reclamação da Susep

Coordenador: Silas Rivelle Jr. (Seguros Unimed)
Zoom
Data: 08/12

Assunto tratado:

> Realizada reunião com a Susep, com a participação de 
representantes da CNseg, COV e CRC, sobre o pedido 
de alteração da metodologia de cálculo do índice de 
reclamação publicado anualmente pelo regulador. 

Processos e Tecnologia da 
Informação

Presidente: José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Zoom
Data: 09/12

Assuntos tratados:

> OPUS  Apresentação de Soluções para o Open 
Insurance;

> Atualizações sobre o SRO;

> Atualizações sobre o OPIN;

> Outros.

Investimentos (em conjunto com a 

FenaPrevi)

Presidente: Roberto Takatsu (HDI)
Zoom
Data: 10/12

Assunto tratado:

> Alinhamento das sugestões à minuta de Nova Norma 
de Investimentos previamente à reunião do IMK.

Obs.: A reunião contou com a presença de represen
tantes da EY, Anbima, Fenaber e ANRE. 

Seguros Inclusivos

Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco)
Zoom
Data: 13/12

Assunto tratado:

> Apresentação dos resultados da pesquisa da GFIA 
sobre Seguros Inclusivos, pelo Secretário Geral da 
FIDES e presidente do GT de Seguros Inclusivos da 
GFIA, Francisco Astelarra.

Obs.: A reunião contou com a participação do 
Presidente da CNseg, Marcio Coriolano. 

Ouvidoria

Presidente: Silas Rivelle Jr. (Seguros Unimed)
Zoom
Data: 13/12

Assuntos tratados:

> Relatos dos GTs;

> Relatório das Atividades das Ouvidorias de 2021;

> Registro de demandas de Ouvidoria. 

Governança e Compliance 

Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Zoom
Data: 14/12

Assuntos tratados:

> Resolução 416/2021
 • Política de Gestão de Liquidez;
 • Guia de Orientação;

> Normativos:
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 • Resolução 422/2021  Atos Societários
 • Resolução 432 e Circular 648  antigas 321 e 517;
 • Circular 650/2021  Relatório Consolidado   
 Prudencial;

> Consultas Públicas:
 • ASG;
 • SRO  FenaPrevi.

> Outros assuntos. 

Investimentos (conjunta com a 
FenaPrevi)

Presidente: Roberto Takatsu (HDI)
Zoom
Data: 14 e 21/12

Assunto tratado:

> Preocupações da Susep em relação à minuta de 
nova norma de investimentos encaminhadas ao 
IMK. 

Administração e Finanças 
(extraordinária)

Presidente: Laenio Pereira dos Santos (SulAmérica)
Zoom
Data:14/12 

Assunto tratado:

> Debate sobre a contabilização das despesas do 
Open Insurance, agenda regulatória com obrigação 
para todas as supervisionadas classificadas como S1 
e S2, e mais as S3 que assinaram o termo de adesão.

Obs.: Os Conselheiros da Estrutura Inicial de 
Governança de OPIN foram convidados a participar. 

GT Jornada do Consumidor  
de Seguros

Coordenador: Henrique Nogueira (SUREC)
Zoom
Data: 15/12

Assunto tratado:

> Apresentação do projeto de Mapeamento da 
Jornada do Consumidor: Seguro de Vida. O pro
jeto deu continuidade ao estudo de 2020 sobre  
• Seguro Residencial, e foi realizado em parceria 

com a FenaPrevi e conduzido pela Consultoria 
Archipelago. 

Comunicação e Marketing 

Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco)
Microsoft Teams 
Data: 15/12

Assuntos tratados:

> Atualização sobre a Campanha de Comunicação 
para o Setor (Repense);

> Apresentação de trabalhos de comunicação da 
CNseg nos últimos dois meses;

> Apresentação de eventos (SUPEV). 

Integração ASG

Presidente: Fátima Lima (MAPFRE)
Zoom
Data: 15/12

Assuntos tratados: 

> Consulta Pública Susep nº44/2021  Política de 
Sustentabilidade do Setor de Seguros;

> IAIS:
 • Conferência Anual: Análise de cenário climático: 

Desenvolvimento de ferramentas para entender o 
risco climático;

 • Global Insurance Market Report (GIMAR);
 • Treinamento sobre supervisão para riscos climáti

cos: CTA e A2ii.

> Outros assuntos. 

Inteligência de Mercado

Presidente: Gilberto Garcia (Liberty Seguros)
Zoom
Data: 15/12

Assuntos tratados:

> Relato Open Insurance por Karini Madeira | CNseg;

> Apresentação: GT Analytics  Fase 2 e GT Insurtech/
Sandbox;

> Outros assuntos:
 • Balanço CIM 2021; 
 • Planejamento 2022.
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Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, conduzida pelo Presidente Antonio 
Trindade, em 02 de dezembro, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Reunião do Conselho Diretor da CNseg 
– no vem bro/2021.

Notícias do Presidente

Pauta Deliberativa

Representação da FenSeg nas Comissões Te má-
ticas da CNseg.

Orçamento para a Gerência de Prevenção e 
Combate à Fraude: Relatores: Abelardo Guimarães 
(Vicepresidente da Comissão de Prevenção e 
Combate à Fraude) e Ricardo Tavares (CNseg).

Calendário Anual para as Reuniões da Diretoria 
FenSeg em 2022.

Pauta Informativa

Conselho de Recursos do Sistema Nacional de 
Seguros Privados  Relatório de Atividades e Mandato 
dos Conselheiros.

Consultas Públicas Susep nº 38 (Resolução) e nº 39 
(Circular)  Flexibilização dos critérios para atualiza
ção e recálculo de valores das operações de seguro, de 
previdência complementar aberta e de capitalização.

Prevenção e Combate à Fraude 

Presidente: Anderson Mendonça (Allianz)
Windows Teams 
Data: 02/12

Assuntos tratados:

> Eleição para Presidente da Comissão;

Comissões

Consulta Pública Susep nº 40/2021: Garantia 
 Relator: Roque Melo (Presidente da Comissão 
de Seguro de Crédito e Garantia).

Circular Susep nº 642/2021  Relatora: Sylvia 
Varoto (Presidente da CAJ FenSeg).

Resolução CNSP nº 431/2021: Representantes 
de Seguros.

Pátio Legal  Atualização.

Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro 
Rural  Suplementação Orçamentária ao PSR 
2021: Atualização.

Ofício FenSeg nº 41/2021  Disponibilização de 
Dados das Empresas Sandbox.

Open Insurance  Atualização.

Assuntos Regulatórios: Temas Transversais com 
a CNseg  Resoluções CNSP e Circulares da Susep.

Eleições FenSeg  AGO.

Criação de Subcomissão do Seguro de Dano 
Estru tural – SDE subordinada à Comissão de 
Riscos de Engenharia – Exigência da contrata
ção do SDE pela Instrução Normativa MDR 42/21.

Pautas das Comissões Técnicas da FenSeg 
 novem bro/2021.

Demonstrações Financeiras  outubro/2021.

Estatísticas da Susep  setembro/2021.

> RNS Patrimonial;

> Orçamento 2022;

> Relato das Subcomissões:

• Assistência 24h;

• Automóvel;

• Transporte;

• Patrimonial.
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> IP Residencial;

> Open Insurance – API Residencial;

> SRO – Manual;

> Consultas Públicas Susep nºs 38 e 39/2021 
(Resolução CNSP) – Prazo 12/1/2021. Dispõe 
sobre os critérios complementares de atualização 
e recálculo de valores relativos às operações de 
seguro, de previdência complementar aberta e de 
capitalização. (Revoga Circular Susep nº 10/1994 e 
Circular Susep nº 255/2004);

> Eleições Diretoria da FenSeg/Eleições Presidência 
das Comissões Técnicas da FenSeg;

> Assuntos gerais.

Seguro Habitacional

Presidente: Lincoln Peixoto (Caixa Seguradora)
Windows Teams 
Data: 07/12

Assuntos tratados:

> Open Insurance  Apresentação CNseg/SUPAT;

> Alteração da Resolução CNSP nº 205/2009 ou 
Criação do SI/AI (Reunião Susep);

> Consulta Pública nº 36/2021 – Anexo XIV  
Informações Complementares SH/AM;

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

> Processo STJ – Recurso Especial nº 1.804.965/SP;

> Processos STJ  REsps nº 1.883.758/SP, nº 1.887.138/
SP, nº 1.875.994/SP, nº 1.876.515/SP, nº 1.886.503/SP 
e nº 1.887.044/SP;

> Justiça Federal/PR – Cobertura Suicídio pela 
SHAM;

> Decisão TRF 3ª Região – Reconhecimento de 
Cobertura – Exame Médico Prévio;

> Definição de Assuntos relativos à 1ª Webinar do 
SHAM;

> Aprovação do Calendário de Reuniões da CSH para 
o exercício de 2022;

> Assuntos gerais:

• Evolução do SH/AM em 2021;

• Pauta Inicial da Próxima Reunião da CSH;

• Encerramento.

> Assuntos Jurídicos;

> Assuntos da GPCF;

> Evento Global Insurance Fraud Summi;

> Orçamento;

> Assuntos gerais:

• Agradecimentos;

• Caso Caminhões Incendiados – Divulgação 
Indevida.

Seguros Gerais – Afinidades

Presidente: Luis Henrique Meirelles  
(Zurich Minas Brasil)
Windows Teams 
Data: 03/12

Assuntos tratados:

> Circular Susep nº 629/2021, de 28/05/2021 (Altera a 
Circular Susep nº 624) e Circular Susep nº 644/2021 
(Altera a Circular Susep nº 601 e Circular Susep nº 
624) – SRO – Apresentação do trabalho pelo GT;

> Garantia estendida: indenização em dinheiro limi
tada ao valor do limite máximo de indenização – 
Tema debatido pela Comissão de Ouvidoria/CNseg;

> Circular Susep nº 642/2021 – Ofício PRESI 
nº 157/2021 – Dilação Prazo e Sugestão de 
Documento de Orientação;

> Resolução CNSP n.º 431, de 12 de novembro de 2021 
– Disciplina as operações das sociedades segura
doras por meio de seus representantes de seguros;

> Circular Susep nº 649/2021 – Altera a Circular 
Susep nº 624/2021 – Anexo XV – Informações com
plementares para os seguros dos grupos de ramos 
microsseguros;

> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais - Massificados

Presidente: Jarbas de Medeiros (Porto Seguro)
Windows Teams 
Data: 07/12

Assuntos tratados:

> Central de Bônus – Massificados (Residencial/
Empresarial/Condomínio);

> Seguro de Condomínios – Associação de Moradores;
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Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos

Presidente: Thisiani Martins (AXA XL)
Windows Teams 
Data: 08/12

Assuntos tratados:

> Atualização Cyber Risks – Celso Azevedo;

> SRO – Manual de Orientações;

> Circular Susep nº 642/2021 – Ofício CNseg nº 
157/2021 – Guia de Orientações;

> Assuntos gerais;

> Temas em FUP;

> Ações de Subscrição – Eventos da Natureza;

> Riscos Cibernéticos;

> Cláusula de Embargos e Sanções.

Responsabilidade Civil Geral

Presidente: Ângelo G. Bozeda (Allianz)
Windows Teams 
Data: 09/12

Assuntos tratados:

> Circular Susep nº 637/2021 – Grupo 
Responsabilidades – Discussões Técnicas;

> SRO – Manual do Ramo RC;

> Planejamento para 2022 (resgate de sugestões fei
tas ao longo de 2020/2021);

> Assuntos gerais.

Transportes

Presidente: Paulo Alves (AXA XL)
Windows Teams 
Data: 14/12

Assuntos tratados:

> Projeto de Lei nº 6093, de autoria do Deputado 
Jerônimo Goergen, que trata da instituição do 
documento único de transporte  DTe;

> SRO – Manual – Reunião com a Susep;

> Aquisições de Prestadores do Mercado Segurador 
por parte da NSTech (AT&M, Simetrias)  Reunião 
realizada em 18.11.2021;

> Calendário de Reuniões – 2022;

> Eleições – Presidentes das Comissões Técnicas da 
FenSeg;

> Assuntos diversos. 

Automóvel 

Presidente Interino: Mauricio Galian (HDI)
Windows Teams 
Data: 15/12

Assuntos tratados:

> Assuntos da SUPEN;

> ENS: Curso de Direção Defensiva;

> Assuntos de Sinistros;

> Pátio Legal RJ/CEVERA;

> Atualização sobre normativos;

> Central de Bônus;

> Eleição para Presidente;

> Assuntos gerais. 

Seguro Rural 

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Windows Teams 
Data: 16/12

Assuntos tratados:

> Subvenção Federal;

> Subvenção Estadual: Paraná e São Paulo;

> Instituto Pensar Agro; 

> Relatos dos Grupos de Trabalho:

• Assuntos Regulatórios;

• Banco de Dados;

• Equipamentos e Penhor Rural;

• Sinistros (Peritos Agrícolas/RNS);

• Seguros Paramétricos;

• Programas de Subvenção.

> Eleição para Presidente;

> Renovação da Consultoria.
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Riscos de Engenharia

Presidente: Fabio Silva (Zurich)
Windows Teams 
Data: 16/12

Assuntos tratados:

> Circular Susep n.º 642/2021 – Dispõe sobre a acei
tação e a vigência do seguro e sobre a emissão 
e os elementos mínimos dos documentos con
tratuais – Guia de Orientação – Convidada: Sylvia 
Varoto – Presidente CAJFenSeg;

> Instrução Normativa MDR nº 42/2021 – Criação 
da Subcomissão de Seguros de Danos Estruturais 
– Apresentação;

> Debates sobre clausulados – Tema de hoje: 
Propriedades circunvizinhas e Erro de projeto; 

> Eleições FenSeg – Triênio 20222024;

> Plano de Ação 2021/2022 – Atualização;

> Assuntos gerais:

• Calendário de reuniões 2022.

Riscos de Crédito & Garantia

Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Windows Teams 
Data:16/12

Assuntos tratados:

> Consulta Pública Susep nº 40/2021 – Dispõe sobre 
o Seguro Garantia – Ofício FenSeg nº 42/2021 
– Atualização;

> Afiançadoras e Ações Trabalhistas – Evento Sincor 
– Data: 13 de dezembro;

> Termo de Cosseguro – Revisão – Atualização do GT;

> Assuntos gerais:

• Calendários de Reuniões 2022;

• Bloqueio de consulta e pedido do GT para indi
cação de novos integrantes.

Assuntos Jurídicos

Presidente: Sylvia Varoto (Allianz)
Windows Teams 
Data: 17/12

Assuntos tratados:

> OPIN – Atualização; 

> Seguro Residencial – Demandas Judiciais – Valor 
indenização;

> Destaques da CAJFenSeg 2021;

> Ressarcimento Danos Elétricos – IRDR  2021TJMG 
 249752341.2021.8.13.0000 – 2ª Câmara Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais;

> Decisão TRF 3ª Região – Reconhecimento de 
Cobertura – Exame Médico Prévio – Solicitação da 
Comissão de Seguro Habitacional;

> Lei nº 11395, de 08/09/2021 – Obriga os prestado
res de serviço, no âmbito das relações de consumo, 
a informar aos seus clientes/consumidores, previa
mente e por escrito, acerca de alteração do meio 
adotado e/ou acordado para o pagamento dos 
respectivos serviços, na forma que especifica;

> Consulta Pública Susep nº 38 e 39/2021 – Critérios 
de atualização e recálculo de valores relativos às 
operações de seguro, de previdência complemen
tar aberta e de capitalização – Ofício PRESI n.º 
160/2021; 

> Consulta Pública Susep nº 40/2021 – Dispõe sobre 
o Seguro Garantia – Ofício FenSeg n.º 42/2021;

> Assuntos gerais: 

• Calendário de reuniões 2022. 
 

Estratégica de Seguros Corporativos

Presidente: Luiz Felipe Smith (Tokio Marine)
Windows Teams 
Data: 21/12

Assuntos tratados:

> Relato do SubGrupo Técnico – Circular Susep nº – 
642  Coordenadora: Francilene Silva

> Resseguro – Principais Discussões

> Open Insurance – 2ª Fase – Inclusão de Grandes 
Riscos5) Calendário de Reuniões para 2022;

> Assuntos diversos.
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Diretoria FenaPrevi
A Diretoria da FenaPrevi, reuniuse em 15 de dezembro, de forma remota, sob a coordenação do 1º Vice
Presidente, Edson Luis Franco, para tratar, entre outros assuntos:

Assembleia Geral Ordinária

A FenaPrevi realizou, em 16 de dezembro, de forma remota, a Assembleia Geral Ordinária de Eleição da Diretoria 
e do Conselho Fiscal, para o mandato de 07/02/2022 a 06/02/2025. A Presidência da Federação será exercida por 
Edson Luis Franco (Zurich). 

Produtos de Risco | Atuarial | 
Assuntos Jurídicos

Presidentes:  Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
  Celina Costa (Brasilprev)
  Greicilane Ruas (Icatu)
Meio Remoto 
Datas: 02 e 03/12

Assunto tratado: 

> Consulta Pública nº 41/2021 (Operação das cober
turas de riscos dos Seguros de Pessoas)

Produtos de Risco | Atuarial | 
Assuntos Jurídicos

Presidentes:  Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
  Celina Costa (Brasilprev)
  Greicilane Ruas (Icatu)
Meio Remoto 
Datas: 06, 07, 08 e 09/12

Assunto tratado:

> Consultas Públicas nº 41 e 42/2021 (Operação das 
coberturas de riscos dos Seguros de Pessoas)

Comissões

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

Presidentes:  Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
  João Batista Mendes (Zurich)
  Celina Costa (Brasilprev)
  Greicilane Ruas (Icatu)
  Flavia Vieira (SulAmérica)
Meio Remoto 
Data: 07/12

Assunto tratado: 

> Consultas Públicas nº 38 e 39/2021 (Atualização e 
recálculo de valores)

Investimentos (conjunta com a 
Comissão de Investimentos da CNseg)

Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto 
Datas: 10, 14 e 21/12

Assunto tratado: 

> Revisão da norma de investimentos.

Open Insurance;

SIDE;

Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Aberta e de Capitalização  CRSNSP.
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Comissões

Ética

Presidente: Natália Schaffer (SulAmérica)
Microsoft Teams 
Data: 1º/12

Assunto tratado: 

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

Relações com Clientes

Presidente: Andrea Fortes (Amil)
Windows Teams
Data: 03/12

Assunto tratado:

> Palestra Diálogos com a Defensoria Pública, com 
Dra. Daniele Duarte Sambugaro.

GT Atenção Primária à Saúde

Coordenador: Vera Sampaio (FenaSaúde)
Microsoft Teams
Data: 03/12

Assunto tratado:

> Apresentação de experiência da AmiI (segmento 
médico).

Avaliação de Tecnologias em Saúde 

Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams 
Data: 03/12

Assuntos tratados: 

> Participação da FenaSaúde na COSAÚDE; 

Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu Amoroso 
Lima, em 15 de dezembro, presencialmente, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Temas Jurídicos;

Pesquisa sobre reputação da Saúde Suplementar; 

Comissão Especial PL 7419/06 (Blocão);

Veto 41/21 (PL 6330/19) – MP 1.067/21;

Piso salarial da Enfermagem (PL 2564/20);

Manifesto da Telemedicina (PL 1998/20);

Nova diretoria da ANS;

Temas regulatórios;

Processo eleitoral;

Comunicação.

Assuntos Contábeis e Fiscais  
(conjunta com a Comissão de Administração e Finanças da CNseg)

Presidente: Flávia Vieira (Sul América)
Meio Remoto
Data: 14/12

Assunto tratado:
> Contabilização das despesas relacionadas ao open 

Insurance.
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> Discussão sobre o encaminhamento para as 
propostas de atualização do rol (reunião técnica 
em 15/12):

• Darolutamida para câncer de próstata não 
metastático resistente à castração;

• Dupilimabe para asma eosinofílica grave;

• Regorafenibe para câncer colorretal mestatático;

• Ustequinumabe para colite ulcerativa moderada 
a grave.

> Deliberação sobre a contratação de parecer para 
as propostas de elaboração do rol elegíveis:

• Ofatumumabe para esclerose múltipla recorrente, 
em primeira linha de tratamento;

• Brigatinibe para câncer de pulmão não pequenas 
células (CPNPC) localmente avançado ou 
metastático que seja positivo para quinase de 
linfoma anaplásico (ALK);

• Risanquizumabe para psoríase em placas 
moderada a grave.

Relacionamento com Prestadores

Presidente: Tereza Veloso (SulAmérica)
Windows Teams
Data: 06/12

Assuntos tratados:

> Reunião com a ANS, em 11/11/21; 

> CATEC;

> Sistema de Qualificação de Prestadores;

> Novos Modelos de Remuneração.

Assuntos Assistenciais

Presidente: Roberto Viana (Porto Seguro)
Windows Teams
Data: 07/12

Assuntos tratados:

> GT APS; 

> Projetos de Leis Estaduais e Municipais;

> Lei nº 17.718 (SP), de 23/11/21;

> Mapa de frequência da C. Assistencial;

> Calendário 2022;

> Extra pauta: Tabela 22 da TUSS.

Técnica de Saúde

Presidente: Luiz Celso Dias Lopes (Notredame/
Intermédica)

Windows Teams
Data: 07/12

Assuntos tratados:

> SEJUR:
• Reajuste por faixa etária  Tema Repetitivo 1016 STJ;
• Lei (RJ) nº 9444/2021 e ADI nº 7023.

> RN 474/21  Dispõe sobre a constituição e o 
funcionamento da Comissão de Atualização 
do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 
Suplementar – COSAÚDE;

> Consulta Pública 90/21  Dispõe sobre a proposta 
de Resolução Normativa sobre o Regimento 
Interno da Câmara de Saúde Suplementar;

> 5º Workshop Regulatório  GT RN 162/07;

> Informes:
• Portabilidade – Guia ANS de portabilidade sem 

faixa de preço, com informação disponível na NTRP;
• GT RN 195/09.

Contábil

Presidente: Alberto Barcellos de Miranda (Bradesco)
Microsoft Teams 
Data: 09/12

Assunto tratado: 

> RN 472/2021 – Contabilização de Coparticipação 
na data do aviso.

Comunicação

Presidente: Ranny Allonso (Amil)
Windows Teams
Data: 09/12

Assuntos tratados:

> Apresentação da nova coordenadora de 
Comunicação da FenaSaúde;

> Apresentação do planejamento da CCOM para 2022;  

> Balanço das ações de comunicação em 2021.  
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Comissões Temáticas da CNseg: Aprovadas as indicações de Aline Maria de Souza Cruz (Santander Capitalização) 
para representar a FenaCap na Comissão de Comunicação e Marketing da CNseg e de Jorge Cunha Castro Júnior 
(Itaú Capitalização), para a Comissão de Gestão de Risco, e de Governança e Compliance da CNseg.

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, ocorreu em 
15 de dezembro, quando foram tratados os seguintes assuntos:  

Relato das Comissões Técnicas da FenaCap: Os 
Presidentes Natanael Castro, Simone Moregola, 
Katia Varges e Mariana Fagundes, apresentaram 
o resumo dos trabalhos realizados em 2021 e a 
proposta do planejamento estratégico para 2022;

OPIN – Relato dos Conselheiros: Rachel Bonel 
apresentou as atualizações sobre Open Insurance;

Demonstração do resultado: Apresentadas receita e 
despesas da Federação de janeiro a novembro de 2021; 

Dados estatísticos: Apresentados os dados estatísti
cos do mercado de capitalização de outubro/2021; 

Comissões Técnicas: Dado conhecimento dos assun
tos discutidos nas Comissões Técnicas da FenaCap.

Deliberações:

Conhecimento

Jurídica

Presidente: Fabiano Catran (Seguros Unimed)
Windows Teams
Data: 09/12

Assuntos tratados:

> Contrato de partido;

> Cômputo dos custos de Obrigação de Fazer nos 
honorários sucumbenciais;

> Territorialidade da decisão em ACP;

> Previsão de julgamentos 2021 STJ/STF;

> Rol de Procedimentos.

GT COPISS

Coordenador: Jansen Pereira (FenaSaúde)
Microsoft Teams
Data: 10/12 

Assuntos tratados:

> Representante da FenaSaúde no COPISS;

> GT de Conteúdo e Estrutura; 

> Biometria facial;

> Padrão TISS;

> Calendário 2022.

Assuntos Assistenciais (extraordinária)

Presidente: Roberto Viana (Porto Seguro)
Windows Teams
Data: 14/12

Assunto tratado:

> Inconsistências detectadas na última versão  
TUSS/ROL.
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Comissões

Produtos, Atuarial e de Tecnologia 

Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams 
Data: 08/12

Assuntos tratados:

> Apresentação registradora SRO;

> Open Insurance – Atualização;

> Agenda 2022  Planejamento da Comissão para o 
próximo ano;

> Levantamento de tema para a Reunião de Diretoria 
(15/12);

> GTs SRO e Produto Imobiliário;

> Relato CAT CNseg; 

> Calendário 2022.

 

Comunicação 

Presidente: Mariana Fagundes (Capemisa Capitalização)        
Microsoft Teams 
Data: 09/12

Assuntos tratados:

> Apresentação do relatório do mês de novembro: 
• Danthi  Assessoria de imprensa;
• Quintal – Redes sociais.

> Relato CCM; 

> Apresentação Diretoria  Consolidação dos traba
lhos de 2021 e planejamento para 2022;

> Calendário 2022.

Jurídica e de Controles Internos  

Presidente: Simone Moregola (Liderança Capitalização)   
Microsoft Teams 
Data: 09/12

Assuntos tratados:

> Relato do GT de PLs; 

> PLs 329  Atualização; 

> Consultas Públicas nºs 38 e 39/2021.

Administração e Finanças  

Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)   
Microsoft Teams 
Data: 17/12

Assuntos tratados:

> Relatos:
• CINV/CNseg  Revisão Resolução CMN nº 4444;
• Reforma Tributária; 
• CAFIS/CNseg.

> Resolução CNSP nº 432/2021.

> Calendário 2022. 
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Notícias

A CNseg está apoiando institucionalmente a realiza
ção de um estudo elaborado por pesquisadores do 
Programa de Planejamento Energético da Coppe e 
da Coppead da UFRJ, que tem por objetivo avaliar a 
evolução da gestão de riscos Ambientais, Sociais e de 
Governança (ASG), com ênfase em riscos climáticos, no 
setor de seguros no Brasil. 

Para a realização do estudo, está sendo feita uma pes
quisa junto a profissionais de diferentes níveis das 
seguradoras associadas, particularmente das áreas de 
sustentabilidade, subscrição de risco, gestão de ris
cos, investimentos, técnica e sinistros. Corretores de 
seguro atuantes nos ramos de seguros de grandes ris
cos, de seguro rural, de riscos ambientais e de outros 
ramos também estão convidados a participar. 

A pesquisa utiliza as mesmas premissas metodológi
cas do estudo global realizado em 2009 pela Iniciativa 
Financeira do Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (UNEP FI), que originou o relatório  
“A situação global da sustentabilidade em seguros”. 
Além disso, constitui uma evolução da pesquisa 

Conjuntura CNseg nº 58 avalia economia 
e desempenho do setor de seguros

A edição de nº 58 da Conjuntura CNseg apresenta um 
balanço da economia em 2021, suas perspectivas para 
2022 e examina o comportamento do setor segurador 
nesse contexto, com os impactos desiguais nos seg
mentos de Danos e Responsabilidades, Previdência e 
Vida, Saúde Suplementar e Capitalização.

O capítulo sobre conjuntura econômica analisa “uma 
recuperação apenas parcial do forte choque da pan
demia da Covid19” em 2021. Destaca que a recu
peração em “V”, alimentada pelos efeitos do Auxílio 
Emergencial, sobretudo no ano passado, começa a se 
dissipar agora, afetada pela inflação elevada, câmbio 
permanentemente desvalorizado e indicadores de ati
vidade com baixo crescimento ou viés negativo nos 
últimos meses.

De acordo com a análise, nesse quadro, são grandes as 
chances de o PIB no terceiro trimestre do ano apresentar 

Estudo para avaliar a evolução dos riscos ASG no setor de seguros tem apoio da CNseg

acadêmica conduzida em 2015, também por pesqui
sadores do Programa de Planejamento Energético da 
Coppe e da Coppead da UFRJ, que também contou 
com a participação das empresas de seguros no Brasil 
e com o apoio institucional da CNseg. 

De acordo com a DiretoraExecutiva da CNseg Solange 
Beatriz Palheiro Mendes, o apoio ao estudo está ali
nhado a um objetivo maior da Confederação, que é o 
de incentivar a produção de conhecimento científico 
voltado para áreas de interesse do setor de seguros.

retração e, portanto, consolidar a chamada recessão 
técnica (ou seja, dois trimestres de queda seguidos).

Apesar do sucesso da campanha de vacinação e de sua 
contribuição para a reabertura econômica e a reto
mada do setor de serviços, a recuperação ainda inci
piente dos indicadores de trabalho e a alta da infla
ção comprometem a renda da população, diminuindo 
a capacidade de crescimento do consumo, destaca a 
Conjuntura CNseg.

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg.html
https://midias.cnseg.org.br/data/files/76/74/A9/30/41DEF3105FD433F37E88C584/UNEP%20FI_JUN2013_.pdf
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg.html
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Em resposta ao quadro macroeconômico, cada seg
mento do setor de seguros teve um comportamento 
próprio, informa a publicação. O segmento dos segu
ros de Danos e Responsabilidades cresceu 14,3% em 
setembro (R$ 7,8 bilhões) quando comparado com o 
mesmo mês de 2020. No acumulado do ano, o cres
cimento foi de 15,1% sobre os nove primeiros meses 
de 2020, totalizando um volume de R$ 65,9 bilhões 
em prêmios. Sob a ótica de 12 meses móveis, o cres
cimento desse segmento mostrou estabilidade, com 
avanço de 14,2%, após tendência de alta registrada até 
o mês de agosto.

Já o segmento Cobertura de Pessoas, em setembro, 
gerou o montante de R$ 15,6 bilhões em prêmios de 
seguros e contribuições nos planos de previdência. No 
acumulado do ano, o volume de R$ 140,5 bilhões foi 
13,8% maior do que o volume arrecadado no mesmo 
período de 2020. Os Planos de Risco arrecadaram, em 
setembro, R$ 4,4 bilhões em prêmios, avanço de 3,6% 
sobre o mesmo mês do ano anterior e, no acumulado 
do ano, o total de R$ 37,8 bilhões foi 13,7% maior do 
que o mesmo período no ano anterior.

Nos Planos de Acumulação, que são responsáveis pela 
maior parte (71%) da arrecadação do segmento de 
Cobertura de Pessoas, foram quase R$ 11 bilhões em 
contribuições em setembro, aumento de 1% sobre o 
mesmo mês do ano anterior. No acumulado do ano, as 
contribuições ultrapassam R$ 100 bilhões, valor 14,2% 

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publi
cou, em 6 de dezembro, o Edital de Consulta Pública 
nº 44/2021 visando estabelecer diretrizes para que 
as entidades sob sua supervisão incluam os aspectos  
Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) e climáti
cos em sua atuação no mercado de seguros. 

Além de contribuir para a preservação de um mer
cado resiliente e sustentável, a Susep entende que, em 
face do importante papel na promoção do desenvol
vimento econômico e social do Brasil e de sua atuação 
fundamental na subscrição e precificação de riscos, o 
setor segurador deve considerar esses aspectos ASG e 
climáticos em seus modelos de negócio, segundo afir
mou o coordenadorgeral de Regulação Prudencial, 
César da Rocha Neves. 

Outro objetivo da proposta é aumentar a transparência 

maior do que o mesmo período de 2020, indicando 
que pode estar ocorrendo um movimento de maior 
conscientização sobre a importância de se estar pre
parado financeiramente para o futuro.

Na Capitalização, houve uma redução de 5,5% no 
seu faturamento líquido em setembro, em relação ao 
mesmo mês de 2020. No acumulado do ano, o volume 
de faturamento foi de R$ 18 bilhões, uma evolução de 
5,6% sobre 2020, mantendo ainda um resultado posi
tivo para agregado no ano.

Em Saúde Suplementar, os planos de assistência 
médica tiveram crescimento de 3,3% no número 
de segurados em relação a setembro de 2020, atin
gindo 48,5 milhões de usuários. Desse total, 39,6 
milhões de beneficiários são oriundos dos pla
nos coletivos, responsáveis pela maior parte (81%) 
do total de beneficiários de planos de assistência 
médica. Na comparação interanual, em setembro, o 
número de beneficiários de planos coletivos cresceu 
4,4%, com a entrada de 1,6 milhão de pessoas. Nos 
planos individual e familiar, houve retração de 1,2%, 
traduzindose na saída de 106 mil pessoas dos refe
ridos planos, na mesma comparação interanual. Nos 
planos exclusivamente odontológicos, a assistên
cia alcançou mais de 28,7 milhões de pessoas, um 
avanço de 9,9% sobre setembro de 2020, e os pla
nos coletivos, mais uma vez, representaram a maior 
parte dos beneficiários (82%).

em relação à exposição do setor aos riscos de sustenta
bilidade, em linha com o padrão definido nas recomen
dações da ForçaTarefa para Divulgações Financeiras 
Relacionadas ao Clima (TCFD, na sigla em inglês). 

O Edital estará disponível para contribuições por 90 
dias e pode ser consultado clicando aqui.

Consulta Pública da Susep discute os 
requisitos de sustentabilidade no setor

http://www.susep.gov.br/menu/atos-normativos/normas-em-consulta-publica?_ga=2.40456290.1115966770.1638800490-1813147384.1599086003
http://www.susep.gov.br/menu/atos-normativos/normas-em-consulta-publica?_ga=2.40456290.1115966770.1638800490-1813147384.1599086003
http://www.susep.gov.br/menu/atos-normativos/normas-em-consulta-publica?_ga=2.40456290.1115966770.1638800490-1813147384.1599086003


17

CNseg em ação

VOLTAR

CNseg divulga ranking do setor de seguros

A Confederação passou a divulgar o “Ranking do Setor  
de Seguros”, com dados atualizados mensalmente. 
O Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, explica 
que a estruturação e a divulgação, no portal da 
Confederação, do ranking de arrecadação por seg
mentos e ramos, são mais um passo da entidade para 
melhor informar o público interessado sobre o desem
penho do setor e suas mudanças. “A iniciativa faz parte 
da nossa sistemática diretriz de ampliar ao máximo o 
acesso a informações básicas e analíticas para utiliza
ção por profissionais do setor, especialistas, estudio
sos, estudantes e consumidores”, ressalta.

A publicação do ranking, de forma estruturada e de 
fácil consulta, vem ampliar o vasto conteúdo sobre 
o setor, elaborado pela CNseg e divulgado em seu 
portal, na área denominada “Análise e Estatísticas”. 
Os dois rankings agora publicados apresentam as 
seguintes abordagens: um referente aos grupos eco
nômicos classificados por segmento e a outra, por 
empresas posicionadas por segmento e principais 
produtos. Para as análises de desempenho do setor, 
um estudo da CNseg concluiu que a melhor varável 
é o prêmio direto para as operações de seguros de 
Danos e Responsabilidades e Planos de Vida Risco. 
Para os Planos de Acumulação, são as contribui
ções; para Capitalização, o faturamento e, para Saúde 
Suplementar, as contraprestações líquidas.

“A novidade, que o diferencia de outros rankings 
publicados, é que o nosso abrange todas as operações 

do setor, abrindo por ramos e atualizando mensal
mente, porque a posição intrassetorial tem mudado 
muito rapidamente. Outra novidade é a apresentação 
de dados e índices préformatados e acumulados até 
o último mês de atualização, o que capta melhor essas 
mudanças. Há segregação dos dados e índices com 
e sem Saúde Suplementar, porque a base de divul
gação da Susep e da ANS tem defasagens diferen
tes com relação ao mês de referência, destaca Marcio 
Coriolano. E acrescenta: “O ranking da CNseg não pre
tende demonstrar ‘qualidade’ ou ‘extensão’, das ope
rações, tendo em vista que as companhias têm suas 
próprias estratégias de posicionamento no mercado, 
exposição a riscos e diferenciação de produtos. Além 
disso, há outros tipos de ranking, com outros atributos, 
como lucratividade ou índice combinado. Ao longo do 
tempo, pretendemos harmonizar conceitos para agre
gar outros tipos de ranking, o que exige cuidado esta
tístico adicional, para que sejam evitadas avaliações 
sem adequado embasamento técnico”.

A Conjuntura CNseg nº 59 traz análises reunidas em 
sete blocos de temas relevantes do setor de seguros. 
Entre as abordagens, figuram um balanço positivo de 
ações judiciais finalizadas nos tribunais superiores em 
2021 e o artigo sobre a expansão e sinistralidade das 
carteiras da Saúde Suplementar. Há também um texto 
que repercute as medidas da COP26, a Conferência 
do Clima das Nações Unidas realizada na Escócia, em 
novembro, e outro que comenta a revisão das diretri
zes de aplicação dos ativos garantidores das reservas 
técnicas a partir das mudanças regulatórias. Essa edi
ção revisita os 93 anos de histórias e as perspectivas 
da Capitalização, examina o desempenho do Seguro 
Rural e apresenta uma avaliação sobre a Iniciativa de 
Mercado de Capitais (IMK).

Boxes temáticos da Conjuntura CNseg nº 59 
destacam análises atuais dos seguros

O artigo, que trata dos desfechos de ações relevan
tes finalizadas em 2021, destaca as Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade (ADIs) ajuizadas pela CNseg 
e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal de forma 
favorável, envolvendo a competência privativa da 
União para legislar sobre seguros.

CNseg em ação

Confira a última edição da Ranking do Setor de 
Seguros no portal da Confederação.
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Os seguros de Danos e Responsabilidades são os que têm por finalidade a garantia de perdas, danos ou 

responsabilidades sobre objetos ou pessoas, excluída desta classificação os seguros do ramo vida.

As empresas que atuam nesse segmento 

são representadas pela FenSeg.

Baixe a planilha interativa com o ranking completo do Setor Segurador, com todas as empresas/grupos econômicos.

RANKING POR GRUPO ECONÔMICO

DANOS E RESPONSABILIDADES (SEM DPVAT)

03

Rank Atual
Var. Posição 

Ranking

Grupo Econômico

12MM

Até Setembro/2021

1

0
PORTO SEGURO

13.415,6

2

0
MAPFRE

7.080,3

3

0
TOKIO MARINE

6.527,5

4

7
ALLIANZ

6.070,0

5

0
BB SEGUROS

5.985,5

6

-2
BRADESCO

5.927,5

7

0
ZURICH

4.953,0

8

-2
HDI TALANX

4.484,8

9

0
CAIXA SEGUROS

4.048,6

10

-2
LIBERTY

3.983,1

11

1
SOMPO

2.820,8

12

1
CHUBB

1.910,4

13

3
FAIRFAX

1.574,0

14

0
BNP PARIBAS CARDIF

1.381,2

15

2
ITAU

1.135,6

Variação

Absoluta
%

1.366
11,3%

864
13,9%

813
14,2%

2.928
93,2%

1.230
25,9%

542
10,1%

896
22,1%

189
4,4%

454
12,6%

84
2,1%

-49
-1,7%

23
1,2%

513
48,3%

192
16,1%

256
29,2%

Participação de Mercado

Individual

15,4%

8,1%

7,5%

7,0%

6,9%

6,8%

5,7%

5,2%

4,7%

4,6%

3,2%

2,2%

1,8%

1,6%

1,3%

(ARRECADAÇÃO - EM MILHÕES)
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O seguro de pessoas, mediante o pagamento do prêmio à sociedade seguradora, tem por finalidade garantir a proteção 

financeira (capital segurado contratado), caso ocorra o infortúnio por ele coberto.

Trata-se, portanto, de um importante mecanismo de proteção social, pois contribui, direta ou indiretamente, para minimizar 

dificuldades que titulares desses seguros e respectivos beneficiários virão a enfrentar caso ocorra o infortúnio ao segurado.

As empresas que atual nesse 

segmento são representadas 

pela FenaPrevi.

RANKING POR GRUPO ECONÔMICO

COBERTURA DE PESSOAS

Baixe a planilha interativa com o ranking completo do Setor Segurador, com todas as empresas/grupos econômicos.

Rank Atual
Var. Posição 

Ranking

Grupo Econômico

12MM

Até Setembro/2021

1
0

BB SEGUROS

51.387,9

2
1

CAIXA SEGUROS

36.680,5

3
-1

BRADESCO

36.603,9

4
0

ZURICH

18.627,7

5
0

ITAU

13.478,0

6
0

ICATU

7.234,1

7
0

PRUDENTIAL

3.675,1

8
0

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A.
2.778,2

9
2

XP

2.670,9

10
-1

MAPFRE

2.046,8

11
1

PORTO SEGURO

1.445,1

12
1

BNP PARIBAS CARDIF

1.423,8

13
-3

SAFRA

1.416,1

14
0

SULAMÉRICA

1.335,4

15
0

METLIFE INC.

1.324,5

Variação

Absoluta
%

6.432
14,3%

9.741
36,2%

-391
-1,1%

-93
-0,5%

-1.909
-12,4%

320
4,6%

517
16,4%

647
30,3%

1.275
91,4%

104
5,3%

69
5,0%

52
3,8%

-52
-3,6%

13
1,0%

157
13,5%

Participação de Mercado

Individual

27,1%

19,4%

19,3%

9,8%

7,1%

3,8%

1,9%

1,5%

1,4%

1,1%

0,8%

0,8%

0,7%

0,7%

0,7%

(ARRECADAÇÃO - EM MILHÕES)
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Os títulos de Capitalização, por meio das seis modalidades ofertadas no mercado, constituem soluções capazes de atender 

a perfis variados de consumidores, combinando soluções de negócios com sorteios. 

Essa capacidade de oferecer soluções flexíveis e atender com agilidade a novas demandas dos consumidores, tendo os 

sorteios como atrativo adicional, é o que amplia a importância social e econômica do setor.

As empresas que atuam nesse 

segmento são representadas 

pela FenaCap.

RANKING POR GRUPO ECONÔMICO

CAPITALIZAÇÃO

Baixe a planilha interativa com o ranking completo do Setor Segurador, com todas as empresas/grupos econômicos.

Rank Atual
Var. Posição 

Ranking
Grupo Econômico

12MM

Até Setembro/2021

1 0 BRADESCO

5.404,5

2 0 BB SEGUROS

4.446,8

3 0 SANTANDER

3.610,3

4 0 ITAU

2.550,8

5 0 ICATU

2.157,7

6 1 INVESTPREV - BANCO RURAL
1.456,0

7 -1 CAIXA SEGUROS

1.291,9

8 1 CAPEMISA

1.036,0

9 -1 PORTO SEGURO

892,8

10 1 APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A
446,4

11 -1 LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S.A.
251,5

12 0 MAPFRE

205,0

13 0 APLUB

101,2

14 0 ZURICH

41,5

15

Variação

Absoluta %

-325 -5,7%

-649 -12,7%

455 14,4%

-35 -1,3%

391 22,1%

287 24,6%

-162 -11,1%

518 99,9%

67 8,2%

193 75,9%

-147 -36,9%

42 26,1%

31 43,8%

8 22,2%

 

Participação de Mercado

Individual

22,6%

18,6%

15,1%

10,7%

9,0%

6,1%

5,4%

4,3%

3,7%

1,9%

1,1%

0,9%

0,4%

0,2%

(ARRECADAÇÃO - EM MILHÕES)
Operadoras de Plano de Assistência à Saúde são empresas constituídas sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativas, entidades 
de autogestão, ou seguradoras especializadas, que operem produto, serviço ou contrato de prestação continuada de serviços ou cobertura de 
custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à 
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede creden-
ciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da 
operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.

As empresas que atuam nesse 
segmento são representadas 
pela FenaSaúde.

07

RANKING POR GRUPO ECONÔMICO

SAÚDE SUPLEMENTAR

Baixe a planilha interativa com o ranking completo do Setor Segurador, com todas as empresas/grupos econômicos.

Rank  
Atual

Var. Posição 
Ranking Grupo Econômico

12MM

Até 2T/2021

1 0 BRADESCO 30.065,8

2 1 SULAMÉRICA 21.491,9

3 -1 AMIL 19.737,3

4 0 NOTREDAME INTERMÉDICA 9.572,6

5 2 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 6.738,6

6 -1 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL 6.223,5

7 1 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 5.690,4

8 1 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 4.862,4

9 6 PREVENT SENIOR 4.803,8

10 0 GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE 4.035,7

11 -5 UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 4.000,9

12 -1 UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA. 3.240,7

13 -1 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS 2.923,4

14 -1 UNIMED CAMPINAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 2.700,8

15 -1 UNIMED DE FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA. 2.432,4

Variação

Absoluta %

1.988 7,1%

1.211 6,0%

-649 -3,2%

1.545 19,3%

997 17,4%

105 1,7%

1.031 22,1%

344 7,6%

2.724 131,0%

-81 -2,0%

-1.858 -31,7%

187 6,1%

120 4,3%

207 8,3%

200 9,0%

Participação de Mercado

Individual

12,7%

9,1%

8,4%

4,1%

2,9%

2,6%

2,4%

2,1%

2,0%

1,7%

1,7%

1,4%

1,2%

1,1%

1,0%

(ARRECADAÇÃO - EM MILHÕES)

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n59.html
https://www.cnseg.org.br/ranking-do-setor-de-seguros.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n59.html
https://www.cnseg.org.br/ranking-do-setor-de-seguros.html
https://www.cnseg.org.br/ranking-do-setor-de-seguros.html
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No caso da FenaPrevi, seu artigo discute a importância 
da segurança jurídica nos contratos de longa duração, 
como os dos planos de previdência. Parte do texto 
avalia o julgamento do Tema Repetitivo nº 977 pela 
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
ainda pendente da análise de embargos de declara
ção, cujo escopo era definir, com a vigência do artigo 
22 da Lei nº 6.435/1977, os índices de reajuste aplicá
veis aos benefícios de previdência privada.

Para finalizar, na parte destinada à produção  
acadêmica, quatro textos são destacados nessa edi
ção: “Seguros rurais e suas políticas públicas: produ
tos e ferramentas de proteção para os produtores 
rurais no Rio Grande do Sul”; “Saldos dos repasses 
ao SUS: o que temos e o que esperar do incremento 
para a Covid19”; “Tendências da transformação digi
tal na indústria de seguros” e “Future Distribution of 
Life Insurance”.

Brasil é destaque mundial em relação a 
estratégias de equidade de gênero

“O Brasil é considerado um dos melhores países 
da América Latina em relação às políticas de inclu
são e equidade de gênero e líder mundial em rela
ção a estratégias de inclusão financeira”, afirmou 
Francisco Astelarra, SecretárioGeral da Federação 
Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), 
em participação na última reunião da Comissão de 
Seguros Inclusivos da CNseg (CSInc) em 2021, reali
zada em 13 de dezembro, de forma remota.

Francisco Astelarra apresentou a pesquisa realizada 
pelo grupo de trabalho, presidido por ele, de Seguros 
Inclusivos da Federação Global de Associações de 
Seguradoras (GFIA, na sigla em inglês), para avaliar o 
acesso das mulheres a seguros acessíveis e as práticas 
de diversidade e inclusão e de educação financeira nos 
mercados de seguro mundial, envolvendo membros 
da Federação de 21 países.

A reunião também contou com a participação do 
Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, que exal
tou o trabalho desenvolvido pelo executivo argen
tino à frente da FIDES e também pelos membros 
da Comissão, afirmando que nunca tinha visto “um 
envolvimento tão grande, de pessoas tão capacita
das, que doam seu tempo para contribuir para o sis
tema de seguros como um todo”.

Como o SecretárioGeral da FIDES já havia adiantado, 
o Brasil está muito avançado em relação a ações de 
inclusão financeira, com as seguradoras brasileiras 
possuindo diversos projetos relacionados, para dife
rentes públicos, inclusive para jovens em situação de 
vulnerabilidade social. Além disso, as grandes segura
doras em operação no País oferecem produtos volta
dos exclusivamente para mulheres, como seguros de 
vida e de automóvel. Outro ponto muito positivo em 
relação ao Brasil identificado na pesquisa é que 90,5% 
das seguradoras adotam práticas que promovem a 
diversidade e combatem a discriminação. A iniciativa 

da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) 
de promoção da educação financeira, previdenciá
ria, de seguros e fiscal como instrumento de inclusão 
social também foi outro ponto de destaque na pes
quisa, em relação ao Brasil. A pesquisa também iden
tificou que as seguradoras brasileiras têm uma força 
de trabalho composta majoritariamente por mulhe
res (55%) e, embora elas ainda não sejam maioria nos 
cargos de liderança, essa diferença em relação aos 
homens vem diminuindo.

A pesquisa da GFIA, informou Astelarra, terá uma nova 
fase em 2022, abordando questões mais operacio
nais para o fortalecimento da inclusão financeira das 
mulheres. Entretanto, ele afirmou que qualquer pro
jeto que vise ao aumento da inclusão financeira pre
cisa contar com a colaboração do governo no estabe
lecimento de políticas públicas relacionadas.

A Superintendente de Relações de Consumo e 
Sustentabilidade da CNseg, Luciana Dall’Agnol, afir
mou que, identificadas todas as iniciativas de inclu
são financeira por parte das empresas brasileiras, resta 
agora avaliar suas efetividades, para saber se estão 
conseguindo alcançar os objetivos propostos.

Também presente na reunião, a DiretoraExecutiva 
da CNseg Solange Beatriz Palheiro Mendes afirmou 
que o tema da inclusão financeira é muito caro para a 
Confederação Nacional das Seguradoras e, agora, com 
as mudanças na regulamentação, “temos uma motivação 
renovada e, em breve, teremos novas e boas notícias”. 
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O aumento deve ser de até 14,1% em 2021 sobre 2020;

Arrecadação foi de R$ 303,4 bilhões e crescimento de 
12,6% em 12 meses móveis até outubro de 2021, em 
relação a igual período de 2020; 

Desempenho histórico tem sido acima do PIB, 
mostrando a resiliência do setor de seguros;

Durante coletiva de imprensa sobre 2021, CNseg 
apresentou a nova edição da Conjuntura CNseg (n° 60).

Em 14 de dezembro, a Confederação Nacional das 
Seguradoras promoveu uma coletiva de imprensa, em 
ambiente virtual, para apresentar o balanço do setor 
segurador em 2021. A coletiva contou com a partici
pação do Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, e 
os Presidentes das quatro Federações que integram 
a Confederação: Antonio Trindade, da Federação 
Nacional de Seguros Gerais (FenSeg); Jorge Pohlmann 
Nasser, da Federação Nacional de Previdência 
Privada e Vida (FenaPrevi); João Alceu Amoroso 
Lima, da Federação Nacional de Saúde Suplementar 
(FenaSaúde) e Marcelo Farinha, da Federação 
Nacional de Capitalização (FenaCap). No encontro, a 
Confederação divulgou as projeções de crescimento 
para o setor segurador nacional para 2021 e 2022, cuja 
arrecadação atual representa 6,7% do PIB.

A CNseg avaliou que, sem considerar dados dos seguros 
saúde e DPVAT, o setor segurador deve fechar o ano com 
aumento de 14,1% sobre 2020 – em cenário otimista – e 
com crescimento de 9,4% em cenário pessimista. 

Marcio Coriolano destacou os resultados do primeiro 
mês do quarto trimestre. “Os dados mais recentes, de 
outubro, sem considerar Saúde Suplementar e DPVAT, 
apontam arrecadação de R$ 303,4 bilhões, represen
tando crescimento de 12,6% na variação em 12 meses 

Confederação projeta dois dígitos de 
crescimento dos seguros em 2021 móveis até outubro de 2021, sobre 2020”. Marcio 

Coriolano apresentou também números por segmen
tos de seguros:

Danos e Responsabilidades – alta de 13,3% na 
comparação dos 12 meses móveis até outubro de 
2021, em relação a igual período de 2020;

Cobertura de Pessoas / Planos de Risco – evolu
ção de 12,9% na comparação dos 12 meses móveis 
até outubro de 2021, em comparação com o mesmo 
período de 2020;

Cobertura de Pessoas/ Planos de Acumulação – 
crescimento de 14% na comparação dos 12 meses 
móveis até outubro de 2021, sobre idêntico perí
odo de 2020;

Capitalização – incremento de 3,5% na compara
ção dos 12 meses móveis até outubro de 2021, em 
relação à igual período de 2020;

Saúde Suplementar – alta de 7,1% nos quatro tri
mestres móveis findos no 3° trimestre.

O Presidente da CNseg ressaltou a reação forte do 
setor neste ano. Segundo ele, o setor “é muito sensível 
aos atributos da produção, emprego e renda”. E afirma: 
“É essencial um cenário macroeconômico de queda da 
inflação e redução da taxa de juros, que traga fôlego 
e renda para os consumidores. E destacou: “o cres
cimento real até outubro é o maior desde a década 
de 2010, com crescimento de 5% em termos reais. O 
desempenho histórico do setor de seguros tem sido 
consistentemente acima do PIB.”

A CNseg completou sete décadas em 2021. Atualmente, 
o setor segurador apresenta arrecadação anual que cor
responde a aproximadamente 6,7% do PIB, gera mais 
de 175 mil empregos diretos e faz a gestão de investi
mentos equivalentes a cerca de R$ 1,3 trilhão, quase um 
quarto da dívida pública brasileira, o que o coloca entre 
os maiores investidores institucionais do País.

Confira algumas matérias que repercutiram os temas 
debatidos durante a coletiva:

Agência Brasil

IstoÉ Dinheiro

Agência Estado

Blog Sonho Seguro

Revista Apólice

Site Mover/TC

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n60.html
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-12/arrecadacao-do-setor-de-seguros-nacional-deve-crescer-141-em-2021
https://www.istoedinheiro.com.br/seguros-setor-cre-que-sinistralidade-de-diferentes-ramos-entra-em-ritmo-de-normalizacao/
https://www.sonhoseguro.com.br/2021/12/cnseg-preve-crescimento-entre-8-e-11-para-o-setor-de-seguros-em-2021-ate-outubro-chegou-a-129/
https://www.revistaapolice.com.br/2021/12/apesar-da-crise-sanitaria-e-economica-mercado-de-seguros-cresce-dois-digitos-no-ano/
https://tc.com.br/noticias/empresas/seguradoras-estimam-arrecadacao-11-maior-em-2021-com-vacinacao
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Vencedores do Prêmio de Inovação da CNseg 
são conhecidos em cerimônia online

A cerimônia de entrega do Prêmio Antonio Carlos 
de Almeida Braga de Inovação em Seguros, promo
vida pela CNseg, em 15 de dezembro, contou com um 
show de música ao vivo, trazendo clássicos nacionais e 
internacionais de todos os tempos. Foram tocadas tri
lhas que inspiraram diferentes gerações e inovaram o 
cenário musical em todos os seus gêneros. A ideia foi 
homenagear os participantes e destacar a relevância e 
a inovação dos projetos finalistas do Prêmio.

Na ocasião, o Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, 
afirmou que “muitas soluções para o mercado de segu
ros nos próximos anos estão na cabeça dos quinze 
finalistas que concorreram nas categorias “Produtos e 
Serviços”, “Comunicação” e “Processos e Tecnologias”.

A DiretoraExecutiva da CNseg Solange Beatriz 
Palheiro Mendes, por sua vez, destacou a necessidade 

de “pensar de modo divergente, pensar no outro, pen
sar em como respeitar e agregar valor. Isso é diversi
dade e inclusão”, afirmou.

Clique aqui e confira, na íntegra, os discursos do 
Presidente e da DiretoraExecutiva da CNseg.

Conheça os vencedores de cada uma das categorias da décima edição do Prêmio:

Comunicação

1º lugar

“Conexão Criativa  
Programa de Ideias 
Corporativo”, de 
Péricles Borba, da 
SulAmérica Seguros.

2º lugar

“Bradesco Seguros 
– O Grupo Segu
rador Pioneiro no 
TikTok”, de Marco 
Antonio Silva Siqueira,  
da Bradesco Seguros.

3º lugar

“De AMMS à Sou 
Segura: um Case 
de Rebranding 
pela Equidade de 
Gênero no Setor Segurador”, 
de Izabel Barbosa dos Santos, 
da empresa Bethe B.

Produtos e Serviços

1º lugar

“P.A.E.S  Programa 
Aluno e Escola Se 
guros”, de Luciano  
Basilio, da Styllo 
Corretora de Seguros;

2º lugar

“Prev4U  Plata for 
ma de Cashback 
para Aporte em  
Planos de Previ
dência”, de José Augusto Nalesso 
Camargo e Paulo Ribas (coautor), 
da 4U Publicidade;

3º lugar

“Alfa Sem Franquia”, 
de Fabio Luciano da 
Silva Conceição, da 
Alfa Seguradora.

Processos e Tecnologia

1º lugar

“Fast Track SulAmé  
rica: Encaminha
mento de Pronto
Socorro na Covid
19”, de Liana Sampaio Inhauser 
e Rhaisa Navas (coautora), da 
SulAmérica Seguros.

2º lugar

“Mediação OnLine 
e Desjudicialização 
em Conflitos de  
Seguro”, de Gustavo  
Esteves Natal, da  
Generali Brasil Seguros. 

3º lugar

“Psicólogo na 
Te la”, de Ananda 
Garofalo Fontes, 
da SulAmérica 
Seguros.

https://cnseg.org.br/noticias/presidente-e-diretora-da-cnseg-destacam-a-importancia-do-premio-de-inovacao-da-cnseg.html
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Nessa 10ª edição do Prêmio Antonio Carlos de 
Almeida Braga de Inovação em Seguros, a CNseg 
entregou aos autores dos projetos vitoriosos, tro
féus e prêmios em NFTs – sigla em inglês para 
token não fungível. São novos formatos de ativos 
digitais que se integram à tecnologia blockchain, 
equivalendo a certificados que representam, no 
mundo digital, objetos de valor percebido elevado. 

CNseg: confiança na nova liderança da Susep

Com a perspectiva de o setor segurador fechar 2021 
com crescimento na casa de dois dígitos, após regis
trar evolução em 2019 e 2020 maior que a dos demais 
segmentos da economia, com exceção do agrone
gócio, o Presidente da Confederação Nacional das 
Seguradoras  CNseg, Marcio Coriolano, disse acredi
tar que o setor também terá muito o que comemorar 
em 2022. A declaração foi feita durante seu discurso 
na cerimônia de posse do novo Superintendente da 
Susep, Alexandre Camillo, realizada em 16 de dezem
bro, no Ministério da Economia, no Rio de Janeiro.
 
Marcio Coriolano integrou a mesa do evento de posse 
com o Secretário Especial Adjunto da Secretaria 
Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério 
da Economia, Júlio Alexandre Menezes da Silva; o 
Superintendente Alexandre Camillo, e o Presidente 
da Federação Nacional dos Corretores de Seguros  
Fenacor, Armando Vergílio.
 
Segundo o Presidente da CNseg, “vivemos uma ‘revo
lução silenciosa’, com empoderamento inédito do con
sumidor de seguros, que precisa ser compreendido 
pelo supervisor para acertar no posicionamento do 
mercado, e nos remédios e ações regulatórias para o 
desenvolvimento sustentável da indústria de seguros”.
 
Ele esclareceu que a “revolução” faz também o setor 
avançar em relação a outros temas de interesse da 
sociedade, como o da diversidade, o da educação 
securitária e o das questões Ambientais, Sociais e 
de Governança (ASG). E salientou: “A Confederação 
Nacional das Seguradoras vê com confiança a nova 
liderança que chega à Susep; liderança que, tem todos 
os atributos para bem conduzir a supervisão do nosso 
setor, dando prosseguimento às realizações do legado 
da Susep e promovendo, junto ao CNSP, algumas cor
reções de rumo entendidas como urgentes”.
 
No evento, o Secretário, manifestou a intenção de o 
Ministério “atuar sempre em parceria com a Susep e o 

setor segurador”. Para ele “o setor é reconhecido como 
muito importante devido aos relevantes recursos que 
possui, ao seu elevado potencial de crescimento e ao 
impacto que gera na vida das pessoas”. E disse “reco
nhecer a necessidade de uma regulação proporcional e 
adequada e de inovação”.  Mesmo com todos os avan
ços, ele lembrou “haver ainda uma agenda enorme a 
ser feita”, relacionada, segundo ele, por exemplo, aos 
riscos cibernéticos e aos microsseguros, mas também 
ao seguro garantia. Em sua avaliação, “o Brasil precisa 
do setor privado atuando na infraestrutura”.
 
O discurso final coube ao novo Superintendente da 
Susep, Alexandre Camillo, que, emocionado, lembrou 
que todos ali presentes no auditório, antes de serem 
atores do mercado segurador, são consumidores, 
inclusive de seguros. “Aceitei o desafio na Susep por 
gratidão a um mercado que consolidou meus valores 
e princípios, e permitiu minha formação acadêmica e 
minhas conquistas materiais e afetivas. Foi junto a esse 
mercado que constituí minha família e nada mais justo 
que externar toda a minha gratidão”, afirmou. 
 
Entendendo o mercado segurador como um dos 
agentes de mudanças pelas quais o mundo atravessa, 
Camillo disse “ser preciso estar atento a essas trans
formações e não ser refratário a esses movimentos, 
sabendo fazer a leitura correta do que a sociedade 
deseja e auxiliála nesse processo”. 
 
Em sua participação na cerimônia de posse, o Presidente 
da Fenacor, Armando Vergílio, destacou que “a Susep 
passa a ser comandada por um profissional do setor sério 
e comprovadamente capacitado”.  E complementou: “O 
mercado segurador tem imensa expectativa sobre o tra
balho que a nova gestão da Susep desenvolverá.”

Além das inovações na cerimônia de solenidade, a edi
ção 2021 do Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de 
Inovação em Seguros foi também a mais concorrida de sua 
história: 167 projetos inscritos em uma mesma edição, tota
lizando, ao longo dos 10 anos de existência do Prêmio, 855 
projetos que contribuíram para a inovação no setor de segu
ros. O ebook com os resumos dos projetos habilitados e 
dos projetos vencedores já está disponível no site do Prêmio.

https://youtu.be/BIbMmatLeaI
https://premioseguro.com.br/wp-content/uploads/2021/12/ebook_2021.pdf
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A economia brasileira poderá crescer até 1,5% no 
próximo ano ou, do contrário, ter queda de 0,5% no 
cenário negativo. As projeções constam no artigo da 
nova Conjuntura CNseg nº 61. Três conjuntos de fato
res poderão definir o movimento final da economia 
do País em 2022. O primeiro bloco diz respeito ao 
comportamento da economia mundial aos riscos de 
a pandemia se agravar. O segundo tem relação com a 
trajetória da inflação brasileira e a resposta do Banco 
Central (via taxa Selic) à escalada dos preços. A ter
ceira variável: a volatilidade e as incertezas associadas 
à eleição presidencial de outubro. 

Segundo a análise, apesar das incertezas, um ano 
melhor em 2022 é esperado pela maioria dos analis
tas internacionais, ao avaliar a economia mundial. O 
cenário base mais positivo pressupõe uma retomada 
global ainda robusta e mais equilibrada no flanco da 
oferta e demanda, algo que contribuirá para a infla
ção permanecer mais comportada. Nem a retirada dos 
estímulos fiscais e monetários excepcionais deve arre
fecer a trajetória positiva da economia global. O qua
dro, contudo, é mais delicado para os países emergen
tes. Tudo porque a retomada do ciclo de alta dos juros 
nas economias centrais afetará os fluxos de recursos 
internacionais endereçados aos emergentes, gerando 
impactos negativos, como desvalorizações cambiais e 
pressões inflacionárias. 

O Brasil, no ranking elaborado pela Bloomberg 
Economics, é o terceiro país emergente com maior 
vulnerabilidade nesse cenário projetado, superado 
apenas pela Argentina e pela Turquia. O entendimento 
dos especialistas é de que um novo repique da infla
ção trará desafios ainda maiores para essas economias 
controlálas, afetando as expectativas de longo prazo.

Após enfrentar a chamada recessão técnica em 2021 
 dois trimestres de queda do PIB  o Brasil caminha 
para uma recuperação apenas parcial no ano das per
das ocorridas em 2020. Os reflexos disso avançam para 
o ano seguinte, dificultando uma recuperação mais 
vistosa, segundo a publicação.

O texto da Conjuntura CNseg afirma que, apesar do 
quadro inicialmente positivo da economia global no 
próximo ano, o risco de avanço da variante Ômicron 
e o comportamento da inflação mundial podem 

provocar desvios nas projeções dos indicadores glo
bais e dos brasileiros.

Dois outros artigos  um de projeções das variáveis 
macroeconômicas e o comportamento da arrecadação 
do setor de seguros em 2022; outro, sobre a receita 
já realizada no ano também estão disponíveis nesta 
edição da Conjuntura.

Sobre projeções da arrecadação do setor, é lembrado 
que 2022 passa a ser ainda mais desafiador, já que, 
além da incerteza trazida pela nova variante Ômicron, 
no Brasil, será um ano de eleições presidenciais, fato 
que acaba resultando em aumento da volatidade e 
adiamento de decisões de investimento. Razão pela 
qual a projeção para a atividade econômica para o ano 
foi revista para um intervalo entre 0,45% e 1,50% nos 
cenários pessimista e otimista, respectivamente, pela 
Superintendência de Estudos e Projetos da CNseg.

Nesse cenário, projetase um crescimento da arreca
dação de seguros em 2022 entre 2,6% e 9% nos cená
rios pessimista e otimista, respectivamente. No seg
mento de Danos e Responsabilidades (sem DPVAT), a 
projeção de 2022 é de alta de prêmios entre 3,1% e 
12,8%. No segmento de Cobertura de Pessoas, é espe
rado que os Planos de Riscos, em 2022, tenham uma 
evolução de receita de 5,1% a 9,2%. Para os Planos de 
Acumulação, a taxa previsão é de 1,6% e 5,2%. Nos 
Títulos de Capitalização, a projeção oscila de 1,4% a 
15,8% no próximo ano. Para Saúde Suplementar, o 
crescimento projetado é de algo entre 5,2% e 12,2%.

Por fim, um artigo se dedica a avaliar o desempenho 
do setor no acumulado do ano, indicando as razões 
do crescimento, ainda heterogêneo, entre ramos e 
modalidades, os destaques nos segmentos de Danos 
e Responsabilidades e seguros de Pessoas. Anualizada 
até outubro, a receita do setor cresceu 12,6% e busca 
permanecer na casa de dois dígitos até o fechamento 
do ano, segundo a Conjuntura CNseg.

Conjuntura CNseg projeta cenários 
econômicos para 2022 e estimativas da 
arrecadação dos seguros

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n61.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n61.html
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“A aproximação do fim do 
ano enseja uma reflexão 
sobre este 2021, que uma 
vez mais reafirmou a grande 
capacidade de resiliência e 
superação de nosso setor, 
como também de todos 
nós que, com muito orgu
lho, participamos desse seg
mento da economia, cuja 
arrecadação representa 6,7% 
do PIB e gera mais de 175 mil 
empregos diretos.

Iniciamos 2021 com crescimento de 1,3% e, agora, as 
projeções indicam que o setor encerrará o exercício com 
dois dígitos de evolução, em termos de arrecadação.  

Sem dúvida, a pandemia fez consolidar nos brasi
leiros uma nova consciência a respeito dos riscos a 

Mensagem de final de ano da CNseg

As transformações no setor segurador geradas pela 
pandemia, a aceleração tecnológica e a flexibiliza
ção da regulação são temas de matéria do anuário 
“Valor Econômico Grandes Grupos”, do jornal Valor 
Econômico, divulgado em 27 de dezembro 

A matéria aponta que esse cenário permitiu que 
insurtechs, bigtechs, bancos digitais e marketplaces 
“entrassem no jogo”, modificando o espaço concor
rencial do setor.

“Apesar dos sérios problemas, a pandemia também 
despertou sentimento maior de aversão a risco e as 
famílias estão demandando mais seguros de vida, 
saúde e patrimonial”, afirmou o Presidente da CNseg, 
Marcio Coriolano, ouvido na matéria.  

O segmento de Previdência, que apresentou um 
aumento da demanda em 2021, teve, por outro lado, 
também um aumento no volume dos resgates. De 
acordo com o Presidente da FenaPrevi, Jorge Nasser, 
isso aconteceu porque “algumas pessoas estão usando 
parte dos resgates como benefício para recomposição 
de renda e outras usam para honrar compromissos de 
curto prazo”. 

Valor Econômico Grandes Grupos: 
digitalização e ambiente regulatório 
transformam o setor de seguros

que estão expostos, aumentando ainda mais a nossa 
responsabilidade e compromisso com a sociedade. 
Compromisso que vai ainda mais além da oferta de 
proteção securitária.  

Nos últimos anos, assistimos com satisfação o for
talecimento da adesão, e mesmo do protagonismo 
do setor, em relação a temas como o da diversidade 
e inclusão, e o das questões ambientais, sociais e de 
governança, reunidas sob a sigla ASG.

O compromisso com os seguros é, por natureza, o 
compromisso com o futuro sustentável. Portanto, 
nada mais natural que esses temas façam parte de 
nossa agenda permanente.  

O setor de seguros tem demostrado organização, 
governança, maturidade, muita tecnologia embarcada 
e entusiasmo para realizar o seu papel na sociedade e 
contribuir para o país.

Que venha 2022!”

O aumento dos resgates e sinistros em alguns ramos 
de seguro também participou do processo de digita
lização das seguradoras, que já vem colhendo os fru
tos. Atualmente, os canais digitais já representam 14% 
das vendas da BB Seguridade e vêm crescendo mês a 
mês, informou a matéria. Já a Bradesco vem firmando 
parcerias com bigtechs e startups para projetos volta
dos para seguros de auto, residencial, vida, saúde, pre
vidência e capitalização. A Icatu, por sua vez, atenta aos 
efeitos do open insurance, já se aliou a bancos digitais e 
fintechs para comercializar seus produtos de vida e pre
vidência, modelo semelhante ao da Zurich, que já conta 
com 40% do volume de prêmios oriundos dos canais 
digitais e de redes varejistas e bancos. “A gente aposta 
muito na mudança de perfil e de hábito de consumo e 
esta é uma tendência”, declarou o Presidente da Zurich 
Brasil, Edson Franco, eleito recentemente Presidente da 
FenaPrevi para o mandato de 2022 a 2025.

Clique aqui 
para ler o 
anuário na 
íntegra

(exclusivo para 
assinantes)

https://valor.globo.com/grandes-grupos/grandes-grupos/
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Insurtechs podem ser importantes parceiros 
das seguradoras consolidadas, aponta 
estudo da CIM

No mesmo 15 de dezembro em que ocorria a última 
reunião do ano da Comissão de Inteligência de 
Mercado da CNseg (CIM), teve início a fase 1 do Open 
Insurance, quando as instituições participantes inicia
ram o processo de certificação funcional dos aplicati
vos de produtos que serão compartilhados no Open 
Insurance. A informação é da Superintendente de 
Acompanhamento Técnico da CNseg, Karini Madeira, 
que participou da reunião sobre o projeto da Susep 
que pretende promover um mercado de seguros 
aberto, com intensas e sistemáticas trocas de informa
ções entre seguradoras e outros participantes do setor. 

“O Brasil é pioneiro em relação ao Open Insurance, não 
havendo outra experiência semelhante no mundo”, 
disse Karini Madeira, que informou também que 
naquele dia terminava o prazo para o registro dos apli
cativos de produtos (APIs), que são os meios pelos quais 
as empresas compartilharão os dados de seus segura
dos e demais informações sobre produtos e serviços. 
Ela também lembrou que o site do Open Insurance  
(opinbrasil.com.br) já estava no ar, mas que será apri
morado ao longo do tempo. 

O próximo assunto da pauta foi uma apresentação, 
por Érika Bim Mariano Sant’Ana (Liberty Seguros), do 
estudo realizado pelo GT Insurtech/Sandbox. Em 2018, 
a Comissão já havia realizado um estudo sobe insur
techs, centrado nas barreiras regulatórias. Conforme o 
estudo, no mundo o volume negociado pelas insurte
chs tem crescido, assim como os investimentos dire
cionados para elas. Nos EUA e Ásia, os países mais 
evoluídos em relação às insurtechs, já há uma quan
tidade razoável de unicórnios, ou seja, startups que já 
valem mais de 1 bilhão de dólares. 

O advento da pandemia contribuiu para esse cres
cimento, pela necessidade de as pessoas utilizarem 
com mais frequência os meios digitais, fortalecendo 
o nível de experiência, intimidade e aceitação das 
transações por meios remotos. Nesse período, as 
insurtechs também se beneficiaram da queda das 
taxas de juros (que agora voltam a subir), fazendo 
com que muitos investidores do mercado financeiro 
voltassem os olhos para as insurtechs, que passaram 
a receber mais investimentos.  

Como conclusões, o estudo apontou que as insurte
chs podem ser importantes parceiras das seguradoras 

tradicionais, se complementando em benefício de 
ambas. Além disso, as insurtechs também podem ser
vir de inspiração para as seguradoras consolidadas em 
relação à quebra de paradigmas.  

“Às vezes, as insurtechs vêm com propostas tão inova
doras, que ficam fora do radar das seguradoras tradi
cionais, que precisam ter pessoas que entendam esse 
novo mercado e reconheçam as oportunidades e as 
ameaças”, disse Érika. 

O relatório completo dessa nova fase do GT Insurtech/
Sandbox deve ser entregue no final de janeiro de 2022 
e será encaminhado para aprovação da Diretoria da 
CNseg antes da divulgação. 

Ao fim da reunião, a coordenadora da Comissão, 
Priscila Aguiar, da Superintendência de Estudos e 
Projetos da CNseg, apresentou um balanço sobre as 
atividades da CIM em 2021. Além dos três grupos de 
trabalho criados, a Comissão contou com oito apre
sentações de áreas da CNseg, seis apresentações de 
convidados externos, apresentações de insurtechs, de 
estudo acadêmico, participação no painel Percepções 
e Tendências no setor de seguros póspandemia na 
Conseguro 2021 e representação por parte do pre
sidente da Comissão em eventos externos. Priscila 
também levou a proposta apresentada por um mem
bro da Comissão para que, em 2022, o GT sobre PME 
(Pequenas e Médias Empresas) tenha uma nova fase 
para avaliar se as ofertas de seguro para essas empre
sas estão adequadas à demanda. 

Por fim, o Presidente da Comissão, Gilberto Garcia 
(Liberty Seguros), sugeriu também uma terceira fase 
para o GT Covid, para estudar o impacto da pande
mia nos canais de distribuição (corretores) e obter uma 
nova avaliação das seguradoras após esse período.

https://opinbrasil.com.br/
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Revista Jurídica de Seguros nº15 traz a íntegra 
das palestras do IV Seminário Jurídico

A nova edição da Revista Jurídica de Seguros traz a 
transcrição das palestras proferidas por Ministros do 
STJ no IV Seminário Jurídico de Seguros, realizado em 
29 de novembro. A seção de Doutrina destaca temas 
como a inteligência artificial, os seguros à luz da subs
crição de riscos e o VGBL como seguro de vida em caso 
de comoriência do segurado e beneficiários (quando 
duas ou mais pessoas morrem ao mesmo tempo, sem 
que seja possível concluir qual delas morreu primeiro), 
entre outros temas. 

Já a seção de Opinião aborda questões como as novas 
tecnologias nos contratos de seguro e, também, o 
seguro fiança locatícia e o título de capitalização no 
contexto da Covid19. 

Dessa edição também consta importante análise jurí
dica sobre o Rol de Procedimentos da ANS na seção 

Sustentabilidade é o tema do Calendário 
da CNseg de 2022

Parecer, enquanto a seção Jurisprudência se debruça 
sobre a recente decisão do STJ sobre prazo de prescri
ção aplicável em relação a pretensões do segurado em 
relação ao segurador e viceversa. 

A publicação, que tem Paulo Amador, como editor, e 
Maria da Gloria Faria como organizadora, conta ainda 
com Editorial do Diretor da CNseg, Luiz Tavares, abor
dando a instigante palestra do Presidente do STF, Luiz 
Fux, na Conseguro 2021.

O PRIMEIRO PASSO DOS

EM PROL 

SEGUROS

DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

O QUE É 

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

A primeira vez que o termo surgiu foi em 1987, durante a reunião da Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações 

Unidas (ONU). Na ocasião, houve o lançamento do Relatório Brundtland – Nosso 

Futuro Comum, que definiu: “o desenvolvimento sustentável é aquele que satis-

faz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de suprir suas próprias necessidades.”  O conceito e as propostas do 

Relatório abriram espaço para construção de uma agenda internacional, que foi 

aperfeiçoada em eventos que se seguiram. 

Em 2009, a CNseg elaborou o primeiro 

acordo para promover a sustentabili-

dade no setor. O Protocolo Verde, ou 

Protocolo de Intenções, estabeleceu 

diretrizes embrionárias para fomento de 

políticas socioambientais entre as em-

presas. Celebrado com a Susep, com 

o SindSeg-RJ/ES e com o Ministério do 

Meio Ambiente, o documento forma-

liza um esforço comum e uma agenda  

colaborativa para construção de políti-

cas socioambientais que sejam precur-

soras em termos de práticas securitárias, 

que não comprometam as necessidades 

das gerações presente e futura.

E ONDE SURGIU? 

2022ALINHANDO PRÁTICAS 

SUSTENTÁVEIS NO

O QUE SÃO

TÍTULOS VERDES

São  títulos de dívidas emitidos por empresas, governos e organiza-

ções com a finalidade de atrair capital para projetos com benefícios 

ambientais.  Os mais comuns estão associados a projetos de eficiência 

energética, reflorestamento, transporte limpo, prevenção e controle da 

poluição e agropecuária sustentável. Os bancos são os emissores desses 

títulos, portanto os principais responsáveis por estruturar as operações des-

de o contato com as empresas sobre a oportunidade de emitir um título 

verde até o relacionamento com o comprador que fará o aporte do capital 

adquirindo o papel. 

Em 2012, a CNseg tornou-se a instituição 

apoiadora dos Princípios para Sustenta-

bilidade em Seguros(PSI), da Iniciativa Fi-

nanceira das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (Unep FI), lançados na Rio+20. 

Os PSI constituem um conjunto de di-

retrizes para ser referência mundial do 

mercado segurador no tratamento de 

riscos e oportunidades relacionados a 

questões ASG. Com a adesão, a Con-

federação se comprometeu a apoiar 

propósitos de sustentabilidade em 

seguros e fomentar a adoção e imple-

mentação dos PSI   pelas demais em-

presas do setor.

OU “GREEN BONDS” ?

MERCADO INTERNACIONAL 

DE SEGUROS

2022
RELATÓRIO DE 
SUSTENTABILIDADE  
DO SETOR DE SEGUROS 

PARA DIVULGAÇÕES 
FINANCEIRAS RELACIONADAS

A primeira edição do Relatório de Sustentabi-
lidade do Setor de Seguros foi lançada pela 
CNseg em 2015, de acordo com as diretrizes 
e os indicadores da Global Reporting Initiati-
ve (GRI). O documento apresenta o panorama 
da integração dos aspectos ASG nas opera-
ções do setor, com o objetivo de ampliar os 
horizontes de análise e apontar caminhos 
para o enfretamento dos desafios dos ne-
gócios pelas nossas associadas, assim como 
prestar informações qualificadas à sociedade 
sobre a atuação da Confederação e do setor. 

A TCFD nasceu em 2015 dentro do Financial Stability Board (FSB), o braço opera-
cional de assuntos financeiros do G20, que reúne presidentes de bancos centrais 
e ministros da Economia dos 20 países-membros. O objetivo do grupo é  desen-
volver um padrão de reporte para que empresas possam medir e divulgar os 
riscos financeiros relacionados às mudanças climáticas,  para que investidores, 
credores e outros stakeholders estejam municiados de informações antes de toma-
rem decisões de negócios. Entre as organizações brasileiras que apoiam a inciativa 
da TCFD, além da CNseg estão: BACEN, Susep, Febraban, B3, Bradesco, Itaú, BTG 
e Banco do Brasil.
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Relatório de Sustentabilidade
do Setor de Seguros

(TCFD)

CONFIRA A  
ÚLTIMA EDIÇÃO!

A FORÇA-TAREFA
AO CLIMA

2022

CONFERÊNCIA DE SUSTENTABILIDADE E DIVERSIDADE

1ª 

É SUSTENTABILIDADE EM SEGUROS

MICROSSEGURO

A CNseg realizou em 2019 sua primeira 
Conferência para debater questões 
ASG, no âmbito do maior evento do se-
tor segurador, a 9ª Conseguro. O painel 
que abordou o papel do setor de segu-
ros para o desenvolvimento sustentável 
contou com a participação de represen-
tantes da Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD), dos PSI e 
de lideranças do mercado nacional.

O microsseguro é uma salvaguarda para o patrimônio da população de baixa 

renda. Seu papel é reduzir o impacto negativo dos imprevistos financeiros na 

vida dessa população, mitigando os riscos e contribuindo para a sua inserção 

social. Constitui um pilar fundamental da tríade ASG, muitas vezes deixado de lado 

nas discussões: o aspecto social. Um imprevisto como a morte do chefe da família 

ou a perda de bens materiais decorrente de incêndios ou alagamentos, por exem-

plo, causa desequilíbrio nas contas das famílias de menor renda. O papel do micros-

seguro é suprir essa lacuna, contribuindo para o equilíbrio e organização financeira, 

uma vez que essa parcela da sociedade é a mais impactada com esses imprevistos. 

2022

Em 2022, o já tradicional Calendário da 
CNseg destaca o tema da sustentabili
dade, em alinhamento a um dos Valores da 
Confederação, que é o da “responsabilidade 
ambiental, social e de governança”. 

A publicação explica, a cada mês, conceitos rela
cionados à sustentabilidade, como o desenvol
vimento sustentável, a pegada de carbono e o 
greenwashing. Além disso, também é possível 
conhecer o envolvimento de longa data da CNseg 
com a pauta.  Em 2009, por exemplo, foi elabo
rado o primeiro acordo para promover a susten
tabilidade no setor, que foi o “Protocolo Verde”, 
estabelecendo diretrizes para o fomento de polí
ticas socioambientais entre as empresas do setor.  

O Calendário CNseg 2022 foi enviado para 
todos os colaboradores da CNseg, membros 
das Comissões Temáticas e dos Conselhos da 
Confederação, representantes de instituições 
como Susep, ANS, ENS, Procons, entre outros.
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SOCIAL BONDS

O QUE SÃO 

E “SUSTAINABILITY-LINKED  

BOND (SLB)”? Semelhantes aos “títulos ver-

des”, os “social bonds” são tí-

tulos de dívidas emitidos com 

objetivo de financiar projetos 

com benefícios sociais. Os exem-

plos de projetos abarcados por 

esses títulos constituem princi-

palmente serviços básicos para 

sociedade, como acesso a água 

potável, saneamento, acesso a 

saúde e educação, moradia dig-

na, transporte e energia. Já os  

“sustainability-linked bond” se-

guem uma lógica diferente porque 

são vinculados ao desempenho de 

sustentabilidade da organização. 

A operação é vinculada ao desem-

penho ASG, mensurado por metas 

e indicadores da empresa.

“2020: O ANO DO
INVESTIMENTO DE IMPACTO”

Em 2020, a CNseg realizou um webinar com objetivo de discutir os processos de 

uma empresa  para considerar os aspectos ASG  nas decisões suas investimentos. 

Destinado a um negócio que se propõe a resolver um problema social ou am-

biental, o “investimento de impacto” é aquele que soluciona uma questão social 

ou ambiental. Essa integração representou um avanço importante na abordagem 

tradicional, ampliando a percepção sobre riscos e oportunidades que podem afetar 

esses ativos.

2022

https://cnseg.org.br/publicacoes/calendario-cnseg-2022.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/revista-juridica-de-seguros-n-14-8A8AA8A37DD846AA017DD8EAA74D57AA.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/revista-juridica-de-seguros-n-14-8A8AA8A37DD846AA017DD8EAA74D57AA.html

