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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Marcio Sêroa de Araujo
Coriolano, em 20 de maio, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente
Novo representante da HDI Seguros - Dadas
boas-vindas ao representante da HDI Seguros, Murilo
Setti Riedel, que ingressou no lugar de João Francisco
Silveira Borges da Costa.
Convenção Coletiva de Trabalho 2021 Informado o arquivamento do procedimento pelo
Ministério Público do Trabalho da 1ª Região que
exigia que a Fenaseg demonstrasse as medidas
adotadas para evitar o deslocamento dos trabalhadores, no período de pandemia, no que tange à apresentação da carta de oposição, relativa à Convenção
Coletiva de Trabalho de 2021.

Assuntos das Federações:
temas regulatórios, projetos,
desempenho setorial

Open Insurance
Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre
Leal - Atualizadas as informações sobre o assunto e
informado que a proposta de manifestação da CNseg às
Consultas Públicas Susep nºs 12 e 13/2021 serão encaminhadas tempestivamente à deliberação prévia do
Conselho Diretor.

Projeto Norma de Investimentos
Contratação da Fase 2
Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre
Leal - Aprovada a contratação da Consultoria Ernst &
Young para o desenvolvimento da fase II do Projeto
Norma de Investimentos, referente à elaboração de
minuta de nova norma de aplicação das reservas técnicas,
em substituição à Resolução CMN nº 4444/2015.

Comissão de Gestão de Riscos da CNseg
O Presidente Marcelo Gonçalves Farinha comentou
sobre as estatísticas de capitalização.

O Presidente Jorge Nasser comentou sobre as estatísticas dos planos de acumulação e de riscos.

Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre
Leal - Referendado o nome de Laurindo Lourenço dos
Anjos, da XS3 Seguros, para assumir a Presidência da
Comissão de Gestão de Riscos da CNseg.

Assuntos Regulatórios
O Presidente Antonio Trindade comentou, dentre
outros assuntos, sobre i) Consulta Pública n.º 06/2021:
Grupo Responsabilidades; ii) Consulta Pública nº
16/2021 – Grupo Automóvel – Cronograma de
Atividades e iii) Estatísticas da Susep (março/2021).

O Presidente João Alceu Amoroso Lima informou, dentre outros assuntos, sobre: i) Consulta Pública nº 21/2021
referente à Política Nacional de Saúde Suplementar para
enfrentamento da Covid-19; ii) Reajuste dos planos; iii)
Estudo de mercado produtos/serviços não regulados e
iv) Estatísticas do setor (março/2021).

VOLTAR

Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre
Leal - Atualizados os seguintes assuntos: i) Consulta
Pública nº 06/2021 - Seguro do grupo de responsabilidades; ii) Consulta Pública nº 07/2021 - SRO – Demais
Ramos; iii) Consultas Públicas nºs 08 e 09/2021 - Gestão
do Risco de Liquidez; iv) Consultas Públicas nºs 10 e
11/2021 - Ativos redutores da necessidade de cobertura
de provisões técnicas por ativos garantidores; v)
Consulta Pública nº 14/2021 - Sistema de Controles
Internos, Estrutura de Gestão de Riscos e Auditoria
Interna; ii) Consulta Pública nº 15/2021 - Segurança
cibernética; vii) Consulta Pública nº 16/2021 - Seguro
Auto e viii) Reforma Tributária.
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Medidas Relativas às Associações
de Proteção Veicular
Relatores Convidados: Diretoras-Executivas
Solange Beatriz Palheiro Mendes e Miriam Mara e
Superintendente Genildo Lins: Compartilhadas,
dentre outras, as seguintes ações realizadas: elaboração e divulgação da Cartilha intitulada Proteção

Veicular Não Garante Proteção; criação do site
(https://www.seguroautosim.com.br); e de três
vídeos, com duração de 40 segundos cada, para
divulgação no site e nas redes sociais.

Comissões Temáticas
Relações de Consumo
Presidente: Maria Carolina de Oliveira (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 05/05
Assuntos tratados:
> Open Insurance – Consultas Públicas nºs 12 e 13 Apresentação dos impactos nas informações sobre
atendimento;
> Decreto do SAC - Texto da minuta e andamento;

analisada a decisão judicial proferida no seguinte
processo:
> Superior Tribunal de Justiça (STJ): Recurso Especial
nº 1.756.283, de relatoria do Ministro Luis Felipe
Salomão, que trata da prescrição decenal para o
exercício da pretensão de reembolso de despesas
médico-hospitalares alegadamente cobertas pelo
contrato de plano de saúde ou de seguro saúde;
> Assuntos gerais.

> Atendimento a Pessoas com deficiência - Atualização
de pesquisa;

Comunicação e Marketing

> Relato sobre as Audiências Públicas da Senacon
sobre Meios Alternativos de Solução de conflitos;

Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros)
Microsoft Teams
Data: 05/05
Assuntos tratados:

> Colóquios de Proteção do Consumidor de Seguros
- Relato da devolutiva do 8º Colóquio, em 29/04 e
próximos passos;
> Relato e avaliação dos webinars Semana do
Consumidor;
> Projetos de Lei sobre Relações de Consumo;
> Outros assuntos.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas
Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Microsoft Teams
Data: 05/05
Assuntos tratados:
> Audiência Pública Senacon sobre Arbitragem;

> Proteção veicular: ações em curso;
> Campanha de comunicação para o setor segurador
(Repense): alinhamento de status.

Ouvidoria / Relação de Consumo
(workshop Consumidor.gov)
Presidentes: Silas Rivelle (Unimed Seguradora) e Maria
Carolina de Oliveira (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Datas: 07 e 18/05
Assunto tratado:
> Compartilhamento de boas práticas, experiências e dúvidas entre as empresas participantes
das Comissões sobre a utilização da plataforma
Consumidor.gov.

> Nova minuta do Decreto do SAC;
> Apresentação sobre Open Insurance;
> Campanhas de incentivo a corretores de seguros.
Parecer do escritório Mattos Filho;

VOLTAR

Atuarial / Administração e Finanças

> PIS/COFINS – Receitas Financeiras – Propostas de
honorários;

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Microsoft Teams
Data: 10/05
Assunto tratado:

> Jurisprudência comentada, ocasião em que foi

> Consolidação das manifestações das Consultas
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Públicas nºs10 e 11 de 2021 - inclusão de ativos depositados no exterior no rol de ativos redutores.

Assuntos Fiscais / GTs
(reunião extraordinária)

Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Microsoft Teams
Data: 10/05
Assunto tratado:
> Alinhamento em relação às recentes discussões entre
Câmara e Senado sobre a Reforma Tributária.

Atuarial / Governança e Compliance
/ Gestão de Risco
Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Microsoft Teams
Datas: 11/05
Assunto tratado:
> Consolidação das manifestações das Consultas
Públicas nºs 8 e 9 de 2021.

Gestão de Risco / Processos e
Tecnologia da Informação
(reunião extraordinária)

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Microsoft Teams
Data: 12/05
Assunto tratado:
> Apresentação, pela Febraban, do seu Laboratório
Segurança Cibernética.

Inteligência de Mercado
Presidente: Gilberto de Oliveira Garcia (Liberty
Seguros)
Microsoft Teams
Data: 19/05
Assuntos tratados:
> Apresentação insurtech 180º Seguros, por Alex
Korner;
> Painel do Encontro de Inteligência de Mercado na
Conseguro, em setembro/2021;
> GTs 2021;

Governança e Compliance

> Outros assuntos.

Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Microsoft Teams
Data: 11/05
Assuntos tratados:

Governança e Compliance / Gestão
de Risco

> Consulta Pública Susep nº 14/2021;
> Outras Consultas Públicas;
> Atualização sobre a revisão da Circular nº 480/13;
> Conseguro: Seminário de Controles Internos;
> Atualização SRO;
> Atualização Open Insurance;
> Apresentação Softon: Solução em atendimento a
PLD/FT.

Comissões e GT Open Insurance
Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Microsoft Teams
Datas: 12 e 13/05
Assunto tratado:
> CP Susep nºs 12 e 13 - OPIN - Resolução CNSP Alinhamento de proposta.

VOLTAR

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Microsoft Teams
Datas: 20, 24 e 26/05
Assunto tratado:
> Alinhamento da CP nº 14/2021 - Sistema de Controles
Internos, Estrutura de Gestão de Riscos e atividade de
Auditoria Interna.

GT Open Insurance / Governança e
Compliance / Processos e Tecnologia
da Informação / Gestão de Risco
Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Microsoft Teams
Datas: 21, 25, 27/05
Assunto tratado:
> Alinhamento da CP nº 15/2021 - Segurança
cibernética.
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Governança e Compliance / Seguros
Inclusivos

> Proposta Projeto UNEP FI/ PSI – Riscos Climáticos;

Presidentes: Eugênio Duque Estrada (Mongeral) e
Eugênio Velasques (Bradesco)
Microsoft Teams
Data: 24/05
Assunto tratado:

> Outros assuntos.

> Projeto Ação Social CNseg – UniãoBR;

Administração e Finanças
Presidente: Laenio Pereira dos Santos (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 27/05
Assuntos tratados:

> Revisão da Circular Susep nº 480.

Assuntos Fiscais

> Revisão para novo modelo do Elenco de Contas Alinhamento e aprovação da planilha consolidada;

Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Microsoft Teams
Data: 26/05
Assuntos tratados:

> Consulta Pública Susep nº 17/2021 - avaliação de
imóveis - considerações;

> Apresentação
PWC
sobre
Oportunidades
Previdenciárias; (recalculo de base de contribuição
previdenciária, contribuição previdenciária em processos trabalhistas, salário-maternidade, ‘Sistema
S’, reenquadramento previdenciário e FAP, verbas
indenizatórias)
> MP 1.034/2021 – atualizações;
> PIS/Cofins – Exclusão de comissão e pró-labore;
> Reforma Tributária – atualizações;

> Outros.

Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais
Presidente: em definição
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Microsoft Teams
Data: 28/05
Assuntos tratados:
> Apresentação do histórico e das iniciativas da CNseg
em relação à LGPD;

> GT ISS – atualizações;
> Outros.

> Eleição do Presidente da Comissão;
> Proposta de plano de trabalho da Comissão;

Integração ASG

> Consulta FenaPrevi – LGPD e dados de menores de
idade;

Presidente: Fátima Lima (Mapfre Seguros Gerais)
Microsoft Teams
Data: 26/05
Assuntos tratados:

> Resultado da Pesquisa: Contratação de Ferramentas/
Soluções – LGPD;
> ANPD abre inscrições para participação em reunião
técnica sobre relatório de impacto de proteção de
dados pessoais.

> Relatório de Sustentabilidade de Seguros de 2020;
> Relatos:
• Consulta Pública BACEN nº 86;
• Consulta Pública B3 – Questionário de avaliação
e seleção das empresas candidatas ao Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE);
> CONSEGURO 2021 – Painel ASG;
> GT Riscos Climáticos & GT Inclusão Financeira
(Federação Global de Seguros – GFIA):
• GT Financial Inclusion: Working Program
Questionário “Empoderamento Feminino”;

e

• GT Riscos Climáticos: Natural disaster schemes
mapping.

VOLTAR

Recursos Humanos / Integração ASG
Presidida por: Luciana Dallagnol (CNseg)
Windows Teams
Data: 31/05
Assunto tratado:
> Avaliação, junto às suas associadas, sobre a criação do Movimento Social Contra a Fome, em resposta à crise econômica provocada pela pandemia
da Covid-19. O objetivo do projeto é angariar apoio
a projetos assistenciais voltados à população mais
vulnerável do País.
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Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade,
em 6 de maio, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente

Pauta Deliberativa

Reunião do Conselho Diretor da CNseg - Relatado
o principal tema tratado na reunião de 15/04, que
abordou as ações de comunicação para esclarecimentos sobre Proteção Veicular. Ressaltou que o respectivo material foi distribuído aos Diretores para
conhecimento.

Alterações nas Comissões Temáticas da CNseg:
Aprovadas as seguintes movimentações de representantes da FenSeg:
• Comissão de Digitalização - Inclusão de Cássia
Giseli Ferreira Fernandes substituindo Paulo
Manuel Ferreira Leite Almeida, ambos da Brasilseg.
• Comissão de Gestão de Riscos - Inclusão de
Alexandre Sampaio dos Santos substituindo
Adilson José Cardoso Pereira, ambos da Brasilseg.

Apresentação
Agenda Regulatória da Susep - O Diretor da
CNseg, Alexandre Leal, abordou os principais aspectos do Open Insurance, como cenário, riscos, prazos
iniciais. Falou também sobre a nova taxa de fiscalização e sobre o SRO – Sistema de Registro de
Operações. A Diretoria da FenSeg solicitou que
fosse verificada a possibilidade de prorrogação de
prazos para implantação do Open Banking e do
SRO com o argumento de que os prazos são exíguos para as alterações em sistemas necessárias ao
atendimento das duas normas..

• Comissão de Inteligência de Mercado Fernando Correa Teófilo (Brasilseg) na vaga disponível para membro efetivo. Ele já participava como
convidado.
• Comissão de Seguros Inclusivos - Rafael Thomaz
(Cardif) na vaga disponível para membro efetivo.

Pauta Informativa
Agenda Regulatória da Susep - O Diretor da
CNseg, Alexandre Leal, abordou os principais aspectos do Open Insurance, como cenário, r
Consulta Pública n.º 06/2021: Grupo de
Responsabilidade Civil - Relatores: Lilian Greco
(Presidente da Comissão de RC) e Gustavo Galrão
(Coordenador da Subcomissão de Linhas Financeiras)
- Apresentado resumo das propostas que foram
encaminhadas pela FenSeg à Susep, para ciência da
Diretoria. Foi distribuído o material completo que
foi enviado à autarquia.
Circular Susep n.º 251/2004: Aceitação Tácita Relatada reunião com a Susep sobre o tema que,
além de representantes da FenSeg, FenaPrevi e
CNseg, contou com a participação dos Srs. Igor Lins,
Rafael Sherre, Diogo Ornellas e Mariana Arozo pelo
órgão supervisor. O principal objetivo da reunião
seria avaliar a possibilidade de exclusão da

VOLTAR

“aceitação tácita” prevista no Art.2º da Circular nº
251/2004.
SRO: Seguros de Transportes/Operações com
Averbações - Comentada a reunião realizada com a
Susep sobre o SRO no Seguros de Transportes.
Embora o tema principal – SRO seja um tema transversal conduzido pela CNseg, o encontro teve por
objetivo específico entender melhor as operações
envolvendo os seguros de transportes e o modelo
de averbações contendo os detalhes dos embarques e, por esse motivo, convidada a FenSeg para
explicá-la melhor.
API Compreensivo Residencial: 1º esboço encaminhado à Susep - Reunião em 26/04 - Distribuído
à Diretoria, para ciência, o primeiro esboço de API/
Compreensivo Residencial, elaborado pela Comissão
de Riscos Patrimoniais, o qual foi enviado à Susep
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para análise e posterior retorno.
Projeto Casa Verde e Amarela:
Qualidade
Estrutural e Garantia de Término de Obras Disponibilizado aos Diretores, para conhecimento, o
Ofício FenSeg nº 11/2021, que responde questões
propostas pela Secretaria Nacional de Habitação
acerca do Seguro de Qualidade Estrutural, um dos
seguros elegíveis para a implantação do Projeto.
Circular Susep n.º 621/2021: Seguros de Danos e
Responsabilidades - Disponibilizado à Diretoria,
para ciência, o Ofício FenSeg nº 07/2021, que apresenta considerações e pleitos à Susep sobre as premissas contidas na Circular Susep nº 621/2021.

Composição da Comissão Temática LGPD:
-Apresentado o quadro com os representantes na
Comissão Temática LGPD.
Consulta Pública n.º 16/2021: Grupo Auto Aprovado o quadro com o cronograma para exame
da Consulta Pública nº 16/2021.
Demonstrações
Financeiras
da
FenSeg:
Apresentadas as demonstrações financeiras relativas ao mês de março/2021.
Estatísticas da Susep - Apresentadas as estatísticas da Susep relativas ao mês de março/2021.

Comissões
Riscos Patrimoniais – Massificados

Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos

Presidente: Jarbas de Medeiros (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 04/05
Assuntos tratados:

Presidente: Thisiani Martins (AXA)
Microsoft Teams
Data: 05/05
Assuntos tratados:

> RNS – Registro Nacional de Sinistros – Arquivo
Especial;

> Consulta Pública n.º 07/2021 – SRO – Ramos:
Patrimonial,
Responsabilidades,
Marítimos,
Aeronáuticos, Petróleo, Nucleares, Rural, Aceitação
no Exterior e Sucursal Exterior;

> Consulta Pública n.º 07/2021 – SRO - Ramos:
Patrimonial,
Responsabilidades,
Marítimos,
Aeronáuticos, Petróleo, Nucleares, Rura;, Aceitação
no Exterior e Sucursal Exterior;
> Consulta Pública n.º 06/2021 – Dispõe sobre os seguros do grupo responsabilidades;
> Resolução CNSP n.º 407/2021 – Grandes Riscos;
> Nichos Diferenciados – Novo levantamento para atualização dos resultados;
> Evento para Mídia – IP Residencial/Jornada do
Consumidor;
> FenSeg como Amicus Curiae nos Processos de
Ressarcimento contra Concessionárias de Energia;
> Reunião com Susep para Revisão da Circular nº
205/2004 – Aceitação Tácita – Reunião com a Susep;
> Relato Comissão de Resseguro- Temas: Cláusula de
Embargos e Sanções; Temas no IMK (encerramento da
oferta preferencial aos resseguradores locais – phase
out; criação da seguradora de propósito específico);
> Reunião Extraordinária da Comissão para Aprovação
de 1º Esboço – API Residencial;
> Resgatar Grupos de Trabalho formados em 2020;
> Assuntos gerais.

VOLTAR

> Consulta Pública n.º 06/2021 – Dispõe sobre os seguros do grupo responsabilidades;
> Resolução CNSP n.º 407/2021 – Grandes Riscos;
> Nichos Diferenciados – Novo levantamento feito
pela Comissão de Massificados para atualização dos
resultados;
> Reunião com Susep para Revisão da Circular nº
205/2004 – Aceitação Tácita – Reunião com a Susep;
> Relato Comissão de Resseguro- Temas: Cláusula de
Embargos e Sanções; Temas no IMK (encerramento da
oferta preferencial aos resseguradores locais – phase
out; criação da seguradora de propósito específico);
> Reunião Extraordinária da Comissão para Aprovação
de 1º Esboço – API Residencial;
> Assuntos gerais.

Prevenção e Combate à Fraude
Presidente: Anderson Mendonça (Allianz)
Microsoft Teams
Data: 06/05
Assuntos tratados:
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> Relatos das Subcomissões: Assistência
Automóvel, Patrimonial e Transporte;

24h,

> Assuntos gerais.

> Danos Corporais;
> Assuntos Jurídicos.

Automóvel
Presidente: Walter Pereira (Zurich Brasil)
Microsoft Teams
Data: 19/05
Assuntos tratados:

Transportes
Presidente: Paulo Alves (Axa XL)
Microsoft Teams
Data: 11/05
Assuntos tratados:

> Assuntos da SUPEN;
> Fraude em Bônus;

> Ação Judicial no Rio Grande do Sul;
> Circular nº Susep 621/2021 e Resolução CNSP nº
407/2021;
> SRO – Operações com Averbações e com características específicas (ajustável/prêmio fixo/prêmio
parcelado);
> Ofício Eletrônico n.º 7/2021/COSUR/CGRES/DIR1/
Susep – Resolução DNIT 01/2021.

Responsabilidade Civil Geral
Presidente: Lilian Greco (Mapfre)
Microsoft Teams
Data: 13/05
Assuntos tratados:

> Consulta Pública Susep 16/2021;
> Pátio Legal RJ;
> SRO/OPIN;
> Campanha Seguro Auto Sim.

Riscos de Crédito & Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Microsoft Teams
Data: 20/05
Assuntos tratados:
1ª parte - Crédito:
> Consulta Pública n.º 25/2020 – Proposta de Manual de
Orientações enviada à Susep – GT Crédito;

> Formação
de
Grupos
de
Trabalho
para
Desenvolvimento de Temas de Responsabilidade
Civil;

> Solicitação do SINCOR – Apoio da FenSeg – Promover
capacitação/treinamentos em Seguro de Crédito;

> SRO – Manual de RC;

> Assuntos gerais.
2ª parte - Garantia:

> Circular Susep nº 621/2021 e Resolução CNSP nº
407/2021.

> Consulta Pública n.º 25/2020 – Proposta de Manual de
Orientações – GT Fiança locatícia;
> DNIT – Adequação dos Editais de Licitação – Criação
de GT de estudo;

Assuntos Jurídicos

> Assuntos gerais.

Presidente: Sylvia Rocha (Allianz)
Microsoft Teams
Data: 14/05
Assuntos tratados:

Seguro Rural

> Informações e esclarecimentos sobre atuação das
APVs;
> Consulta Pública Susep n.º 16/2021 – Grupo de
automóvel;
> Consultas Públicas n.º 12 e n.º 13/2021
Regulamentação do Open Insurance (OPIN);

–

> Consulta Pública n.º 07/2021 – Minuta de Circular que
altera a Circular Susep n.º 624/2021 – SRO – Registro
facultativo e obrigatório – Ofício PRESI n.º 052/2021
– Ciência;
> Acórdão sobre a ação da Associação Paulista do
Consumidor x Allianz – data do aviso de sinistro para

VOLTAR

considerar a FIPE do veículo segurado;

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 20/05
Assuntos tratados:
> Reforma Tributária;
> Subvenção Federal;
> Subvenção Estadual: Paraná e São Paulo;
> Unificação dos sistemas de subvenção;
> Instituto Pensar Agro;
> Produtos Paramétricos: reunião com INMET;
> Relato dos Grupos de Trabalho:
• Equipamentos e Penhor Rural;
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Seguro Rural

• Assuntos Regulatórios;
• Banco de Dados;

(reunião extraordinária com o MAPA)

• Peritos Agrícolas;

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 27/05
Assunto tratado:

• Seguros Paramétricos;
• Programas de Subvenção;
> Plano de Comunicação do Ministério da Agricultura;
> Assuntos gerais.

> PSR:
• Distribuição do orçamento 2021 (Resolução nº 81);
• Projeto-Piloto Pronaf 2021 (Resolução nº 82);

Seguro Rural

(reunião extraordinária com a Secretaria
de Agricultura do Paraná)
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 20/05
Assunto tratado:
> Programa de subvenção paranaense.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos (Tokio
Marine)
Microsoft Teams
Data: 25/05
Assuntos tratados:
> Relato da CNseg sobre Open Insurance e SRO;
> Relato da Comissão de Resseguro da CNseg – Temas:
Término da Oferta Preferencial de Resseguro (phasing out);

• Assuntos gerais.

Riscos de Engenharia
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Microsoft Teams
Data: 27/05
Assuntos tratados:
> DNIT – Adequação dos Editais de Licitação – Criação
de GT para análise do material enviado pelo DNIT;
> GT Multidisciplinar – MDR – Portaria n.º 959, de
18/05/2021 – Programa Minha Casa Verde Amarela;
> Solicitações de Informações – IMIA Survey 2021 - Data
call;
> Plano de Ação 2020/2021 – Atualização;
> Consultas Públicas Susep n. 12 e 13/2021 – Open
Insurance para Grandes Riscos – Debate;
> Cobertura de ALOP;
> Assuntos gerais.

> Consulta Pública n.º 06/2021 – Dispõe sobre os seguros do grupo responsabilidades;
> Resolução CNSP nº 407 – Grandes Riscos;
> Reunião com Susep para Revisão da Circular nº
205/2004 – Aceitação Tácita;
> Assuntos gerais.

Diretoria FenaPrevi
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge
Nasser, em 19 de maio, de forma remota, tratou, entre outros assuntos, do julgamento no STJ
acerca da substituição, nos planos tradicionais, da TR por índice de preços; do Open Insurance
(Consultas Públicas Susep nºs 12 e 13) e da formação online visando difundir a cultura securitária
e previdenciária, em parceria com a Escola de Negócios e Seguros - ENS. Na ocasião foi aprovado
o nome de Ilton Roberto Brum de Oliveira, Diretor-Presidente da Diretoria Executiva do GBOEX,
para compor a Diretoria Estatutária da Federação.

VOLTAR
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Comissões
Investimentos

> Consulta Pública Susep nº 13/21 – Open insurance
(escopo mínimo de dados).

Presidente: Vinícius Cruz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 04/05
Assuntos tratados:

Atuarial | Assuntos Contábeis e
Fiscais

(reunião extraordinária conjunta com a
Comissão de Investimentos da CNseg)

> Carta Circular Eletrônica nº 3/DIR3/Susep;
> Resolução CMN 4.444/2015.

Gestora do SIDE
Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz (Bradesco Vida
e Previdência)
Microsoft Teams
Data: 18/05
Assuntos tratados:
> Melhorias e Backlog;
> Advertência em Pagamentos;
> LGPD;

Presidentes: Celina Costa (Brasilprev) | Flávia Vieira
(SulAmérica)
Meio Remoto
Data: 10/05
Assunto tratado:
> Consultas Públicas Susep nºs 10 e 11/21 – Minuta
de Circular Susep e de Resolução CNSP dispondo
sobre a alteração da Circular Susep nº 517/2015 e
da Resolução CNSP nº 321/2015 (Inclusão de ativos
depositados no exterior no rol de ativos redutores
da necessidade de cobertura de provisões técnicas
por ativos garantidores).

Atuarial

> Assuntos diversos.

(reunião conjunta com as Comissões da CNseg)

Assuntos Jurídicos

Presidente: Celina Costa (Brasilprev)
Meio Remoto
Data: 11/05
Assunto tratado:

Presidente: Greicilane Ruas (Icatu)
Meio Remoto
Data: 04/05
Assuntos tratados:
> Julgamento do REsp sobre os Índices de
Reajuste Aplicáveis aos Benefícios de Previdência
Complementar;
> Reajuste por faixa etária;
> Dever de informação ao segurado nos contratos de
vida em grupo;
> ITCMD;
> Suicídio;
> Invalidez Funcional Permanente Por Doença – IFPD;
> Embriaguez;
> Planos Tradicionais.

Produtos de Risco
(reunião extraordinária)

Presidente: Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 05/05
Assunto tratado:

VOLTAR

(reunião conjunta com as Comissões da CNseg)

> Consultas Públicas Susep nºs 08 e 09/21 – minuta
de Circular Susep e de Resolução CNSP dispondo
sobre a alteração da Circular Susep nº 517/2015 e da
Resolução CNSP nº 321/2015: (Gestão do risco de
liquidez e ajustes de qualidade na mensuração do
patrimônio líquido ajustado (PLA).

Produtos de Risco | Produtos por
Sobrevivência | Atuarial | Assuntos
Jurídicos | Assuntos Contábeis e
Fiscais
(reunião conjunta com as Comissões da CNseg)

Presidentes: Ana Flávia Ferraz (Bradesco) | João Batista
Mendes (Zurich Santander) | Celina Costa (Brasilprev) |
Greicilane Ruas (Icatu) | Flávia Vieira (SulAmérica)
Meio Remoto
Datas: 12 e 13/05
Assunto tratado:
> Consulta Pública Susep nº 12/21 – Open insurance
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Atuarial | Assuntos
Contábeis e Fiscais

Assuntos Contábeis e Fiscais

Presidentes: Celina Costa (Brasilprev) | Flávia Vieira
(SulAmérica)
Meio Remoto
Data: 20/05
Assunto tratado:

Presidente: Flávia Vieira (SulAmérica)
Meio Remoto
Data: 27/05
Assuntos tratados:

(reunião conjunta com a Comissão de Administração
e Finanças da CNseg)

(reunião conjunta com as Comissões da CNseg)

> Consulta Pública Susep nº 14/21 – Sistema de
Controles Internos, Estrutura de Gestão de Riscos e
a atividade de Auditoria Interna.

> Revisão para novo modelo do Elenco de Contas Alinhamento e aprovação da planilha consolidada;
> Consulta Pública Susep nº 17/2021 - avaliação de
imóveis - considerações;
> Outros.

Assuntos Jurídicos

Produtos de Risco

Presidente: Greicilane Ruas (Icatu)
Meio Remoto
Data: 26/05
Assuntos tratados:

Presidente: Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 31/05
Assuntos tratados:

> Covid-19;
> Atualização judiciária;
> PL 2113/2020 - Altera a Lei nº 13.979/2020, para
determinar que o seguro de assistência médica ou
hospitalar, bem como o seguro de vida ou de invalidez permanente, inclusive o já celebrado, não pode
conter restrição de cobertura a qualquer doença ou
lesão decorrente da emergência de saúde pública
de que trata a referida Lei.

> Programa “Melhoria da Experiência do Consumidor
I Seguro de Vida” (projeto da Superintendência de
Relações de Consumo e Sustentabilidade da CNseg);
> Novo marco regulatório do Seguro de Pessoas;
> Open Insurance;
> Covid-19.

Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu
Amoroso Lima, em 26 de maio, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:
Temas Jurídicos;
Temas Regulatórios;
Temas de comunicação;

Assembleia Geral Extraordinária para referendar a
indicação da Sra. Raquel Reis Correa Giglio em substituição ao Sr. Gabriel Portella Fagundes Filho, da SulAmérica
Companhia de Seguro Saúde, no cargo de Diretora.

Comissões
Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Boas Veloso (SulAmérica
Saúde)
Microsoft Teams
Data: 03/05
Assuntos tratados:

VOLTAR

> Novos Modelos de Remuneração - Atualização dos
trabalhos desenvolvidos no GT;
> Resolução CFO 235/21;
> Telessaúde - Atualização do tema;
> Reunião de alinhamento entre CETI e CRP.
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Assuntos Assistenciais

Odontológica

Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 04/05
Assuntos tratados:

Presidente: Roberto Cury (Odontoprev S/A)
Microsoft Teams
Data: 11/05
Assuntos tratados:

> Compartilhamento de risco na incorporação de
tecnologias;

> Resolução do CFO 234/2021;

> Transtorno do Espectro Autista;
> Consulta Pública 21 do Ministério da Saúde;
> Odontologia hospitalar;

Presidente: Luiz Celso Dias Lopes (Notredame/
Intermédica)
Microsoft Teams
Data: 11/05
Assuntos tratados:

> AMB - Câmara Técnica da CBHPM;
> Pareceres técnicos ANS.

Ética
Gennari

> Startups odontológicas.

Técnica de Saúde

> Projetos de lei;

Presidente: Natália
(SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 05/05
Assunto tratado:

> Resolução do CFO 235/2021;

Endrigo

Schaffer

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

Jurídica

> CP 86/21 - ANS Processo de Análise de Impacto
Regulatório (AIR) e processo de Participação Social
(PS) no âmbito da Agência Nacional de Saúde
Suplementar;
> CP 21 - CONSU Política Nacional de Saúde
Suplementar para o Enfrentamento da Covid-19;
> Open Insurance;
> Consulta pública de minutas de Resolução do
Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP
e Circular Susep que regulamentam o Open
Insurance;

Presidente: Fabiano Catran (Seguros Unimed)
Microsoft Teams
Data: 11/05
Assuntos tratados:

> FAQ - Recomposição Cancelamento por inadimplência – cobrança integral;

> Consulta Pública nº 86 - Análise de Impacto
Regulatório (AIR) e Processo de Participação Social
(PS);

> Workshop Regulatório com a ANS;

> Execução de decisão de ACP por não associado;

> Informes Radiografia
Suplementar;

do

Setor

de

Saúde

> GT NTRP;
> GT RN 162;

> Territorialidade da ACP;

> RN 279 e novos modelos de trabalho;

> Rol de Procedimentos: atualização da ação judicial
em curso no STJ;

> IDSS – Reflexo 2021.

> Inclusão do sexo social nos processos operacionais;

> Autismo: audiência pública (TJ PE);
> Reajuste – Atualizações das ações judiciais;

Contábil

> Garantia de Atendimento e Reembolso: Resultado
dos julgamentos;

Presidente: Alberto Barcellos (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Datas: 12 e 13/05
Assunto tratado:

> Temas proativos junto ao STJ: próximos passos;
> Resoluções do Conselho Federal de Odontologia
(CFO) publicadas em 23/4 (Resoluções CFO nº
234/2021 e CFO nº 235/2021) relativas à odontologia suplementar.

VOLTAR

> Consulta Pública 85 – Plano de contas 2022.
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Relacionamento com Clientes

apresentada na próxima reunião;

Presidente: Andrea Fortes (Amil)
Microsoft Teams
Data: 13/05
Assunto tratado:
> Decreto SAC - Impactos operacionais e financeiros
da minuta do SAC aprovada pelo CNDC.

> Apresentada proposta para a realização de
Workshop sobre LGPD voltado exclusivamente para
a área de comunicação, com o intuito de orientar
as assessorias das associadas sobre as principais
demandas de comunicação que envolvem o tema
(porta-voz, mailing, etc.).

Assuntos Assistenciais

Comunicação

Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 20/05
Assunto tratado:

Presidente: Ranny Allonso (Amil)
Microsoft Teams
Data: 18/05
Assuntos tratados:
> Entre as estratégias para atender as demandas de
imprensa sobre reajuste está a criação de Q&A
sobre o tema que será distribuído para as comunicações das associadas;
> Reforço da importância do Data FenaSaúde para
divulgação de uma agenda positiva do setor;
> Em julho, termina o mandato da atual presidente
da Comissão. Lista com candidatos deve ser

> Transtorno do Espectro Autista (TEA).

GT COPISS
Coordenador: Jansen Pereira (FenaSaúde)
Microsoft Teams
Data: 21/05
Assunto tratado:
> Análise Padrão TISS.

Participação da FenaSaúde em eventos do setor
FIS: Kolmeya Innova Summit

Tema: A Necessidade da Interoperabilidade para a
Unificação dos Dados
Palestrante: Vera Valente
Data: 06/05/2021

Fórum de Saúde Brasil: O Globo

Tema: O Impacto do Coronavírus no Setor dos Planos de
Saúde e no Serviço dos Segurados

Palestrante: Vera Valente
Data: 17/05/2021

Seminário Online de Capacitação e
Atualização em Direito do Consumidor
Tema: IV Seminário: Planos de Saúde
Palestrante: Vera Valente
Data: 27/05/2021

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, ocorreu no dia 19 de maio, tratou dos os seguintes assuntos:

Conhecimento
Apresentação Aplub: Maristela Bravo (interventora
Susep) apresentou o cenário de recuperação da Aplub
Capitalização;

VOLTAR

Reforma Tributária/Open Insurance: Luis Gustavo
Tintel (CNseg) apresentou os cenários referentes à
Reforma Tributária, (PEC 45 e 110 e Emenda à PL
3887/2020); e Karini Madeira (CNseg) atualizou o anda-
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mento dos trabalhos - Open Insurance.
Sistema de Registro Eletrônico (SRO): o diretor
Carlos Alberto informou a diretoria a indicação do Sr.
Antônio Fonseca como coordenador do GT/FenaCap
SRO;
Painel Estratégico 2020/2021: o presidente da
Comissão de Produtos e Coordenação, Natanael Castro,
(CPC), relatou o andamento dos trabalhos junto à Susep;

dos assuntos que estão sendo tratados no âmbito da
Susep, CNseg e Congresso que afetam o mercado de
Capitalização;
CRSNSP – Resumo da ata 279ª: dado conhecimento do trabalho realizado pelos Conselheiros José
Maia e Ricardo Santana;
Execução Orçamentária: apresentada a receita e
despesas da Federação de janeiro a abril de 2021;

Solvência - Fluxos Realistas: o diretor Carlos
Alberto relatou o andamento do trabalho que está
sendo elaborado junto à Ernest Young;

Dados estatísticos do mercado de Capitalização:
Foram apresentados os dados estatísticos do mercado
de março/2021;

Plano de Comunicação: A Sr. Carlos Alberto relatou
o andamento do assunto;

Atas das Comissões Técnicas da FenaCap: dado
conhecimento dos assuntos discutidos nas Comissões
Técnicas da Federação.

Projetos de Lei e Normativos: dado conhecimento

Comissões
Produtos, Atuarial e de Tecnologia

Jurídica e de Controles Internos

Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 12/05
Assuntos tratados:

Presidente: Simone Moregola (Liderança
Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 27/05
Assuntos tratados:

> Monitoramento dos GT’s Atuarial, Fluxos Realistas e
Open Insurance;

> Relato GT PLs

> Relato CAT – CNseg;

> LGPD - Atualizações;

> Consultas Públicas em andamento nºs 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 e 15 de 2021.

> Consultas Públicas nºs 12, 13, 14, 15 e 17 de 2021.

Comunicação
Presidente: Roberta Monteiro (Brasilcap
Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 13/05
Assuntos tratados:
> Processo de concorrência de assessorias FenaCap;
> Relato CCM.

Comissão de Administração e
Finanças
Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 28/05
Assuntos tratados:
> Consultas Públicas nºs 14, 15 e 17 de 2021;
> Relatos: CINV CNseg / CAFIS CNseg / GT Fluxo
Realista;
> Quadro 119 (FIP);
> Manual de Contabilidade;
> Reforma Tributária.

VOLTAR

14

CNseg em ação

Notícias
controle de sua solidez financeira para oferecer irregularmente produto equiparável a seguro, segundo avaliação
do setor de seguros. A cartilha esclarece que as associações de proteção veicular não querem se enquadrar no
Código de Defesa do Consumidor, não admitem ser fiscalizadas pelo Poder Público e entendem que não estão
sujeitas a pagar tributos.

Setor de seguros alerta sobre perigo
das associações de proteção veicular
As principais entidades de representação do setor de
seguros estruturaram diversas ações de comunicação
para fornecer esclarecimentos à sociedade sobre os riscos da proteção veicular. A iniciativa é composta por
site (www.seguroautosim.com.br), vídeos e a cartilha
“Proteção veicular não garante proteção”, com encarte
apresentando quadro comparativo entre o seguro auto
e a proteção veicular. A assinatura das ações é encabeçada pela Confederação Nacional das Seguradoras
– CNseg, pelas Federações que a compõem, Sindicatos
das Seguradoras e Sinapp, Fenacor e Sindicatos dos
Corretores de Seguros. Todo o material de comunicação institucional descreve as principais diferenças entre o
seguro e o produto das associações, permitindo ao consumidor final ter um melhor entendimento sobre as diferenças que existem entre eles.

VOLTAR

Nos três vídeos disponíveis no site, é possível ampliar o
conhecimento sobre o tema. Em um deles, o locutor lembra que as seguradoras seguem leis e normas de órgãos
reguladores, deixando assim o consumidor protegido
de várias formas. Em outro, é
lembrado que, se a associação
não tiver dinheiro suficiente no
fundo para arcar com algum
imprevisto, o associado pode
receber menos do que o valor
total necessário. No terceiro
vídeo, explica-se por que o
consumidor pode confiar no
mercado legal.

A Justiça, os Procons e o órgão de supervisão do setor de
seguros enfrentam crescimento significativo na quantidade de reclamações por parte dos consumidores prejudicados pelas associações. Nos últimos anos, o Ministério
Público Federal e a Superintendência de Seguros Privados
(Susep) têm atuado, por vezes em conjunto, para coibir a
atuação das associações. Só a Susep já ingressou com
aproximadamente 213 ações civis públicas, das quais 29
tiveram reconhecidas a ilegalidade da atuação no âmbito
dos Tribunais Regionais Federais das cinco regiões do
País e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a cartilha
“Proteção veicular não garante proteção”.

Luciano Vicente da Silveira, da Zurich Brasil Seguros, é o
novo presidente do Sindicato das Seguradoras de Santa
Catarina (Sindseg-SC), aprovado de forma unânime
pelas associadas em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 30 de abril.

Espalhadas por todo o País, sobretudo entre pequenas e
médias cidades brasileiras, as associações podem se tornar um problema de enorme gravidade, sem qualquer

Luciano substitui Waldecyr Schilling, de quem recebeu,
de forma simbólica, a chave de Santa Catarina, em reunião da Diretoria do Sindicato realizada em 4 de maio.

Luciano Vicente da Silveira é o
novo presidente do Sindseg-SC
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CNseg lança e-book com dicas para a
inscrição de cases de sucesso em seu
Prêmio de Inovação

O Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação
em Seguros da CNseg, desde o seu lançamento, há 10
anos, já reuniu quase 700 projetos que contribuíram
para estimular a inovação no mercado segurador.
Agora, com base na experiência das últimas edições, a
CNseg elaborou um e-book com “5 dicas para inscrever
um case de sucesso”.
Os interessados podem baixar a publicação clicando
aqui, inscrever gratuitamente seus projetos e concorrer
aos R$ 165 mil em prêmios (R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$
10 mil aos 1º, 2º e 3º colocados em cada uma das três
categorias).
Para mais informações, acesse premioseguro.com.br .

O que dizem os números dos seguros?
Esse é o título do artigo do Presidente da Confederação,
Marcio Coriolano, publicado no Estadão.com, coluna do
Fausto Macedo, em 11/05. Confira!

VOLTAR

Em plena era da informação, o mundo vive um paradoxo neste início da segunda década do século XXI:
nunca foi tão difícil separar o joio do trigo na quantidade de informações que recebemos todos os dias.
E não estamos falando apenas de informações equivocadas, ou falsas, mas daquelas que estão corretas
em termos absolutos, porém precisam ser qualificadas, depuradas, analisadas para que se transformem
em algo útil na vida de países, empresas, cidadãos.
Sem esses filtros, o excesso de informação cria desinformação, não conhecimento. Na estatística, acontece
o mesmo. Pouco adianta termos uma vasta produção de dados, se não soubermos a que universo eles
se referem, em que serão usados, com que objetivo.
Por isso a Confederação Nacional das Seguradoras –
CNseg tem especial apreço pela quantidade e, principalmente, pela qualidade das informações que divulga
cotidianamente sobre o setor segurador.
Não poderia ser diferente em um setor que responde
por aspectos essenciais da vida de pessoas, empresas
e governos, como proteção de patrimônios e rendas,
saúde, previdência e capitalização, além de ser responsável por 170 mil empregos diretos no Brasil e deter
garantias de risco superiores a R$ 1,2 trilhão. O conjunto
de informações sobre o setor e os recortes que podem
ser feitos a partir dele balizam decisões do consumidor
sobre vários aspectos de sua vida presente e futura,
como saúde e patrimônio. Pauta decisões estratégicas
de governos sobre programas de saúde pública, política
agrícola e infraestrutura. E com o crescente número de
empresas com ações em bolsa, torna-se um potencial
atrativo para investidores brasileiros e estrangeiros. A
cereja desse bolo chama-se transparência, no sentido
primário da palavra: deixar cristalina a fonte das informações, a que cada uma se refere e qual é a base de
comparação utilizada.
No caso do setor de seguros, a fonte primária da maioria das informações é a Superintendência de Seguros
Privados, a Susep, que responde por todos os seguros,
com exceção dos produtos de Saúde, que são de responsabilidade da Agência Nacional de Saúde (ANS) e
o DPVAT, cuja tarifa é controlada pelo Governo, atrapalhando comparações. Como as metodologias e prazos de divulgação são diferentes, esses dois últimos não
são divulgados mensalmente pela CNseg, sendo tratados em separado pela equipe técnica da Confederação.
Além de contar com profissionais experientes e atualizados em seu Comitê de Estudos de Mercado, a CNseg
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convida regularmente representantes de outras instituições para apresentar e analisar resultados e ampliar o
olhar sobre a conjuntura do mundo, do País e do setor.
Exemplo claro da preocupação com a exatidão e a
transparência é a forma de apresentação adotada pela
CNseg. Os resultados compreendem todos os três
segmentos de seguros supervisionados pela Susep –
de Danos e Responsabilidades, de Vida e Previdência
Privada Aberta e de Capitalização – que são mostrados
tanto comparando o mês contra o mês antecedente,
quanto o mês contra o mesmo mês do ano anterior
e ainda períodos contra os mesmos períodos do ano
anterior. Assim, evitam-se conclusões parciais e equivocadas sobre o comportamento do mercado. Em 2020,
o setor teve crescimento de 1,3% sobre o ano anterior, resultado influenciado positivamente pelo mês de

dezembro, que apresentou crescimento de 15,4% sobre
dezembro de 2019. Omitir uma das duas informações
levaria a interpretações errôneas. A arrecadação anual
totalizou R$ 273,7 bilhões, sem Saúde e DPVAT. As provisões técnicas, que garantem os riscos do sistema, atingiram a cifra histórica de R$ 1,202 trilhão, com aumento
de 7,5% sobre o exercício de 2019. Em indenizações,
benefícios, resgates e sorteios, o setor totalizou R$ 151
bilhões – também sem Saúde e DPVAT – com crescimento de 8,3% sobre 2019, maior portanto do que a
arrecadação. São dados que mostram importante contribuição para proteger a renda e o patrimônio dos brasileiros em momento de queda do rendimento do trabalho, alta do desemprego e estagnação da produção
de diversos setores produtivos. O setor cumpriu, dessa
maneira, sua missão de desonerar o Governo de gastos
para amparo à sociedade.

das Seguradoras, Marcio Coriolano, ouvido na matéria, “o pano de fundo dessa demanda é a crescente
preferência da população pela proteção contra riscos, o aumento da confiança de empresas e famílias
nas seguradoras, o avanço tecnológico que permite
velocidade da inovação em produtos e serviços e a
ampliação da concorrência intrassetorial”.

Crescimento de 10,3% na arrecadação
faz o setor segurador atingir a cifra
de R$ 1,206 tri em reservas
A forte demanda por seguros de Danos e
Responsabilidades e de Vida e Previdência, com altas
anuais de 12,8% e 10,2%, respectivamente, teve uma
grande contribuição para que o setor segurador
apresentasse um crescimento de 10,3% no primeiro
trimestre de 2021, na comparação com o mesmo período de 2020, sem considerar Saúde e DPVAT, informou o jornal Valor Econômico, em matéria publicada
em 18/05, com base em números da Conjuntura
CNseg nº 43. A arrecadação no período foi de R$71,2
bilhões e as reservas técnicas atingiram a cifra de
R$ 1,206 trilhão em março deste ano, representando
um crescimento de 8,9% em relação a março de 2020.
Segundo o Presidente da Confederação Nacional

VOLTAR

O desempenho do primeiro trimestre do ano, embora
importante, permanece abaixo do registrado no quarto
trimestre de 2020 (-6,2%) e do mesmo trimestre de
2019 (-3,5%), este último antes da pandemia do novo
coronavírus.
“A despeito dessa recuperação, o setor de seguros
ainda não conseguiu obter o mesmo resultado do trimestre antecedente, o último de 2020, estando R$ 4,7
bilhões (6,2%) distante dele. O mesmo se observa na
comparação com o último trimestre pré-pandemia do
Coronavírus – o 4º trimestre de 2019, desta vez a distância sendo menor, de R$ 2,6 bilhões (3,5%)”, escreve o
Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, no editorial da
Conjuntura 43.
A evolução de prêmios no primeiro trimestre repete a
heterogeneidade entre ramos e modalidades de seguros, em razão dos efeitos diversos da crise epidemiológica e econômica sobre as preferências dos clientes e
consumidores dos diferentes produtos e serviços, constata Coriolano.
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Se no seguro, você sabe exatamente o que vai pagar
– uma taxa anual ou dividida em mensalidades, fixadas
previamente - na proteção veicular a mensalidade soma
uma taxa fixa de administração, mais um rateio que varia
de mês a mês. E esse rateio significa a totalidade dos
prejuízos dividido entre os "associados".

Marcio Coriolano escreve artigo sobre
o perigo da proteção veicular

Confira o artigo do Presidente da CNseg sobre as
diferenças do seguro auto e da proteção veicular,
publicado em sua página no Linkedin e por alguns
veículos do trade, em 19/05. Confira!

Proteção veicular não é seguro. Seguro Auto sim!
Você comprou um carro com sacrifício, o melhor que
você pode ter, seja para passeio ou trabalho. Um bem
valioso, durável, sonho de consumo dos mais disputados, planejado como a casa própria. Bens pelos quais
muitas vezes você adquire em suadas prestações.
Pensando nos riscos de um acidente ou de roubo, você
decide que é preciso proteger o veículo, seus passageiros
e ainda os titulares de um outro veículo que, porventura
ou azar, venha a colidir com o seu. Fez bem em pensar
em proteção. Fez mal se pensou em proteção veicular.
Vamos falar de risco? Ao contrário do que ocorre com
os seguros tradicionais de auto, oferecidos por seguradoras, que são regulamentados pelo Governo e sujeitos
às leis de defesa do consumidor, a chamada “proteção
veicular" não é regida por nada. É oferecida por "associações" não fiscalizadas, que formam um fundo, fundo
esse que ninguém sabe como é administrado.
No seguro você contrata uma apólice, e transfere o risco
para a seguradora. Na proteção veicular o risco é todo
seu e dos demais "associados", já que o que está em
jogo é um contrato de responsabilidade mútua.
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Seguradoras têm reserva técnica que garante o pagamento da indenização. Tem resseguro, e isso quer dizer
que em casos de catástrofes você pode dormir tranquilo.
Mas você pode se preparar para surpresas na proteção
veicular. O pagamento do prêmio vai depender do julgamento dos diretores de uma "associação" que você
desconhece.
No seguro, você pode cancelar a sua apólice a qualquer
momento. Na proteção veicular, adivinha? Você só cancela depois de cumprir 180 dias. Tem mais. No seguro,
ninguém vai lhe cobrar por uso excessivo do “serviço”, o
que acontece na tal proteção.
No seguro há o corretor de seguros, que vai lhe ajudar
na hora do sufoco. Eles não existem na proteção veicular.
Cobertura de furto simples? Eles também não têm.
Sabe aquele bônus, que lhe dá descontos no ano
seguinte quando não houve ocorrência de sinistro?
Esqueça-o, se você contratou proteção veicular.
Sem garantias, sem reconhecer os direitos do consumidor, sem transparência, sem tributos, sem fiscalização, as
"associações" que prometem proteger do risco são um
risco, elas próprias ao consumidor. Sob a roupagem de
“proteção patrimonial” elas exercem ilegalmente a atividade securitária.
Nos últimos anos, o Ministério Público Federal e a Susep
atuaram, por vezes em conjunto, para coibir tais "associações", que se multiplicam por aí. Só a Susep ajuizou
213 ações civis públicas das quais 29 já foram julgadas
reconhecendo a ilegalidade da atuação dessas associações no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e no
Superior Tribunal de Justiça.
Alertar a sociedade sobre as diversas formas de proteção encontradas no mercado é dever das organizações que se dispõem a atuar com transparência e nós,
da CNseg, estamos juntos nessa luta. E toda luta que se
preze deve ser honesta, dentro da legalidade, na mesma
linha de regulação.
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CNseg lança a edição 2021 do
“Guia de Acesso do Consumidor
às Empresas de Seguros”
A CNseg lançou a edição 2021 do “Guia de Acesso do
Consumidor às Empresas de Seguros, Previdência
Privada, Saúde Suplementar e Capitalização”.
A publicação digital contém todas as informações
necessárias para o acesso aos diversos canais de relacionamento de 129 empresas do setor associadas às
Federações que integram a Confederação Nacional
das Seguradoras e são responsáveis por mais de 85%
do faturamento do setor.
Com o objetivo de facilitar o contato dos consumidores, não só para a obtenção de informações,
orientações e esclarecimentos, mas também, caso
seja necessário, para a solução de controvérsias que
envolvam as relações de consumo, o Guia também
esclarece algumas das funções básicas de cada um
dos canais de relacionamento, de modo a ajudar os
consumidores a melhor direcionar os seus questionamentos, tornando mais ágil o processo de atendimento das demandas.
Também estão disponíveis no Guia as normas que
regem o funcionamento das ouvidorias do setor,
informação particularmente importante para os consumidores que pretendem estabelecer contato com
elas, uma vez que, por funcionarem sob estreitos ditames estabelecidos pelos órgãos reguladores, devem
atuar em situações pontuais e específicas.
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Com incorporação da Saúde Suplementar,
setor de seguros em 2020 é reavaliado

A Conjuntura CNseg nº 44 mostra expansão do setor
segurador após a incorporação do resultado final de
saúde suplementar em 2020. No texto sobre análise setorial, a publicação destaca que, influenciada
pelos números fechados da saúde suplementar em
2020 pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), a arrecadação consolidada do setor segurador (Seguros- sem DPVAT -; Previdência e Vida; Saúde
Suplementar e Capitalização) avançou para R$ 500,9
bilhões no ano passado, representando crescimento
de 3% sobre 2019.
Sem saúde suplementar, o montante arrecadado em
2020 foi de R$ 273,7 bilhões, 1,3% superior ao de 2019.
A taxa de participação do setor em proporção ao PIB
subiu para 6,7% no ano passado, com a inclusão da
saúde suplementar.
Segundo a publicação, a saúde suplementar encerrou
2020 com R$ 227 bilhões em contraprestações líquidas, crescimento de 5,1% em relação a 2019. Houve,
contudo, desaceleração sobre 2019, quando o segmento havia crescido 8% sobre 2018.
Sobre o quadro macroeconômico, a Conjuntura CNseg
constata que a economia mostrou-se mais resiliente
do que o esperado no primeiro trimestre, mas adverte
que as métricas de análise devem ser olhadas com
cautela com a inclusão dos números de março, porque indicam um cenário de forte crescimento que, na
prática, não se verifica.
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A análise macroeconômica explica que os desvios das
métricas, sobretudo na comparação mês contra mês
do ano anterior, ocorrem porque em março do ano
passado houve as primeiras medidas restritivas à circulação e ao funcionamento de indústrias e empresas
comerciais e de serviços, refletindo-se na dessazonalização dessas séries em tempos tão excepcionais.
Há exemplos numerosos: a PIM-PF, por exemplo, mostrou que a produção industrial brasileira recuou 2,4%
em março perante fevereiro, na série livre de efeitos
sazonais. No entanto, na comparação contra o mesmo
mês de 2020, março apresentou alta de 10,5%.
Já a PMC registrou queda de 0,6% no comércio varejista em março sobre fevereiro, mas indicou alta de
2,4% na comparação a março de 2020. A oscilação se
repete com o IBC-Br, indicador de atividade agregada
do Banco Central. O índice teve queda de 1,59%, consideravelmente menor que a esperada na margem.
Na comparação contra o mesmo mês de 2020, o
IBC-Br marca alta de 6,26%. No primeiro trimestre, a
alta ficou em 2,3%.
A publicação apresenta também o desempenho do
setor de seguros neste ano, demonstrando o comportamento heterogêneo entre as coberturas de Danos
e Responsabilidade e as Pessoais nos três primeiros
meses do ano, ainda impactadas pela pandemia. Sem
Saúde Suplementar e DPVAT, o setor de seguros fechou
o primeiro trimestre de 2021 com crescimento de 10,3%
em relação ao mesmo período de 2020, acumulando o

montante de R$ 71,2 bilhões em prêmios de seguros,
contribuições em Previdência Privada e faturamento de
capitalização. Lembra a publicação que, no primeiro trimestre do ano passado, a crise da pandemia estava em
seu começo, o que possibilitou ao setor obter um crescimento de 7,8% sobre o mesmo período de 2019.
O estudo faz ainda um prognóstico positivo para o
primeiro semestre do ano, destacando que os indicadores econômicos poderão apresentar mais vigor
entre abril e maio, tendo em vista a diminuição das
restrições à circulação e às atividades econômicas em
abril e maio. “Espera-se um cenário um pouco mais
positivo para a primeira metade do ano e, por essa
razão, as expectativas para o crescimento do PIB em
2021 começam a ser corrigidas para cima, como abordaremos mais adiante”, diz o estudo.
A inflação, em alta global, influenciada pela escassez ou
elevação de preços de insumos de produção e materiais básicos, além dos alimentos, e comportamento do
emprego são outros temas tratados na nova publicação. A correlação entre inflação e taxa de emprego é
avaliada, destacando-se que as grandes transferências
de renda às famílias podem estar desestimulando a
busca por emprego, enquanto outros acreditam que os
problemas de escassez nas cadeias de produção estariam por trás das contratações abaixo do previsto, fato
corroborado pelas altas taxas de aumento dos salários
no País. A correlação entre os indicadores econômicos,
setoriais e o comportamento dos ramos e modalidades
de seguros é assunto recorrente na nova publicação.

da Confederação Nacional das Seguradoras no
Instagram (@cnseg_oficial), com a jornalista Mara
Luquet, tendo como tema “Planejar é o segredo para
tempos incertos”.

Planejar é o segredo para
tempos incertos
Para falar sobre os riscos a que todos estão expostos no dia a dia e as maneiras de nos protegermos,
o Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, participou nesta quinta-feira, dia 27, de live na página
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Como bem lembrado por Marcio, o risco está presente em todos os momentos de nossas vidas,
desde o nascimento até a morte, mas, apesar disso,
segundo ele, a população ainda não se deu totalmente conta da importância da prevenção, apesar
de a pandemia do novo coronavírus estar ajudando
a mudar esse quadro. “É importante tomar a consciência de que os riscos existem e usar essa consciência a nosso favor, pois o acaso não vai nos proteger,
enquanto estivermos distraídos, como cantado na
bela música dos Titãs”, afirmou.
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Segundo ele, há um seguro para cada tipo de risco e
é importante que as pessoas fiquem atentas para a
necessidade de planejamento, escolhendo os seguros que considerarem mais importantes em cada
fase de sua vida.
O Presidente da CNseg lembrou que, até há algum
tempo, as pessoas não tinham muito acesso a informações. Atualmente, além de muito mais acesso
à informação e aos canais de comercialização, há
muito mais competição no mercado segurador,
fazendo com que a oferta e a qualidade dos produtos se ampliassem substancialmente. “Com essa
competição, as seguradoras passaram a oferecer
seguros muito mais adequados às necessidades e ao
bolso de cada um, aproximando ainda mais o seguro
das nossas vidas”, afirmou.
Quando questionado por Mara Luquet sobre com
quem o cidadão deve recorrer para avaliar a quais
riscos está mais exposto e quais os cuidados necessários na hora da verdade, Marcio respondeu que
um agente importantíssimo para instruir os clientes
é o corretor de seguros, que é o profissional treinado e habilitado. E alertou para a necessidade de o
cliente usar todas as informações à sua disposição.
Além disso, destacou que é muito importante que
o consumidor verifique se a seguradora escolhida é
devidamente registrada na Susep, “pois há empresas
que se apresentam como seguradoras e não são”.
Em caso de problemas com o seguro contratado,
o Presidente da CNseg citou as agências reguladoras do setor, que são a Susep e, no caso da saúde
suplementar, a ANS, “que têm toda a capacidade de
orientar os consumidores e, se for o caso, penalizar
as seguradoras”. Ele também lembrou a recente presença do Consumidor.gov.br, descrito como um ente
nacional como porta de entrada para reclamações.
“É importante reclamar, quando for o caso, pois isso
ajuda a melhorar os serviços prestados”, citando a
possibilidade, antes das reclamações, do recurso às
ouvidorias das seguradoras, que são um meio de
encurtar caminhos.
Um outro canal de acesso para os consumidores
lembrado por ele é o do Fale Conosco do portal da
CNseg e o próprio portal, que contém uma grande
quantidade de conteúdo, como os produtos disponíveis, o tamanho do mercado, os canais para se
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recorrer em caso de problemas, entre outras informações, sendo uma importante ferramenta auxiliar.
Já ao final do bate-papo, Mara citou a importância
do seguro, não só para as pessoas, mas para a economia do país, e Marcio afirmou que esse setor é
um dos maiores investidores institucionais do Brasil,
pois o dinheiro dos consumidores, enquanto sob
a guarda das seguradoras, é utilizado para financiar uma série de projetos para o País. Entretanto,
ele disse que esse tema merece futura live pelo
Instagram da CNseg.

O mercado de seguros é destaque
no anuário Valor Financeiro
O jornal Valor Econômico publicou, como encarte em
sua edição de 31 de maio, a revista “Valor Financeiro
– Seguros, Previdência e Capitalização”, apresentando ampla cobertura sobre o mercado de seguros.
A publicação anual indica, com base em números
fornecidos pela CNseg, que em 2019, o setor movimentou R$ 270,16 bilhões (excluindo DPVAT e sem
Saúde), registrando o maior avanço nominal em 10
anos, de 12,1%, e gerando a expectativa de um 2020
também positivo, mesmo com desaceleração por
conta da pandemia. Entretanto, a crise epidemiológica “acertou em cheio o mercado segurador”. Em
entrevista ao anuário, o Presidente da CNseg, Marcio
Coriolano, afirmou que, “em períodos de dificuldades, acende a luz vermelha e alguns produtos são
mais demandados na busca por proteção ao patrimônio e à família”. E complementou: “É digno de
nota que os seguros sempre foram resilientes. Nos
últimos 10 anos, mesmo com períodos de recessão
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severa, o crescimento chegou a 45,7%, descontada
a inflação do IPCA, com uma taxa anual média real
de 3,8%.”
Segundo Marcio Coriolano, o que ajudou as seguradoras a enfrentar 2020 foi o fato de que já tinham
feito o “’dever de casa’, ajustando a operação a um
cenário de Selic baixa, que impacta no retorno de
suas aplicações”. ” Porque já tinham reduzido os
seus custos, investido em tecnologia para melhorar
processos e rotinas e ajustado as tarifas”, destacou.

seguros, previdência privada, saúde suplementar e
capitalização" e, também, o portal da CNseg (cnseg.
org.br), no qual “se pode ficar mais informado sobre
as regras, os principais conceitos, coberturas e a
importância de um setor que entende de proteção".
Clique aqui para acessar a revista na íntegra
(exclusivo para assinantes)

A matéria sobre o que o seguro suporta a sociedade
informa que Saúde e Vida foram os segmentos que
pagaram mais indenizações em 2020. De acordo com
dados da CNseg (excluindo DPVAT e Seguro Saúde),
o setor segurador pagou R$151 bilhões em indenizações, benefícios, sorteios e resgates em 2020, valor
8,3% superior a 2019. “Seguradoras multilinha, que
também têm o seguro saúde, tiveram impacto maior
na sinistralidade. Já as empresas mais expostas ao
seguro auto, tiveram um resultado melhor, com a
sinistralidade recuando”, afirmou o Presidente da
CNseg.
Abordando a “revolução digital que redesenha o
setor”, o “Valor” entrevistou a Superintendente da
Susep, Solange Vieira, que afirmou: “A regulação
precisa ser mais flexível e o papel do regulador é
permitir que o mercado cresça, inove e melhore a
jornada do cliente. Não temos que interferir na vida
das seguradoras em sua capacidade de inovação.”
Considerando positiva a agenda de desregulamentação da Susep, afirmando ser um antigo pleito do
setor, Coriolano disse que “o movimento permite
desonerar as seguradoras, aumentar a competição
e o desenvolvimento de produtos de forma mais
rápida, sem a necessidade do carimbo do regulador
em seus produtos”.
A revista também trouxe um anúncio da CNseg, de
página inteira, apresentando a “Conjuntura CNseg”
como uma publicação inovadora e amigável que
abrange “um universo de temas qualificados sobre
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