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O Brasil encerrou o ano de 2021 como a décima-quinta economia do mundo, mas figura na 52ª posição1 
quando se trata do volume per capita arrecadado pelos produtos oferecidos pelo setor de seguros, ficando 
atrás inclusive de paí ses da América Latina como o Uruguai e o Chile. Ainda assim, o seu tamanho é su-
perlativo. Com ativos da ordem de R$ 1,7 trilhão, equivalentes a 30% da Dívida Pública Federal brasileira, 
o setor de seguros é um dos maiores investidores institucionais do País. Com representatividade de 6,4% 
no Produto Interno Bruto (PIB), as empresas do setor arrecadaram, em 2021, R$ 553,9 bilhões. Pagaram 
em indenizações, benefícios, resgates, sorteios, despesas médicas e odontológicas, R$393,2 bilhões.

Permanece ainda relativo desconhecimento da sociedade brasileira e dos entes públicos sobre sua im-
portância na vida das pessoas e da nação, ainda que em razão da pandemia da Covid-19, o entendimento 
do papel do seguro na vida das pessoas tenha aumentado. Um cenário que representa oportunidade 
de crescimento e de grandes desafios.

O mercado segurador desonera o orçamento do Estado pela oferta e manutenção de produtos com 
coberturas assistenciais complementares, como os planos de saúde privados e os planos de previdência 
complementar aberta.

Essas características tornam premente a adoção de ações positivas e coordenadas entre o poder público 
e as empresas do setor para a garantia de desenvolvimento econômico sustentável e do bem-estar 
coletivo, com avanços periódicos dos modelos regulatórios e fomento à ampliação de cobertura pelo 
setor aos milhões de brasileiros e aos mais de cinco milhões de empresas no País, muitos ainda sem 
acesso aos produtos oferecidos pelo setor.

1 Fonte: SIGMA, dados 2020. Não considera capitalização, previdência complementar e, 
no segmento de saúde, considera apenas as seguradoras de saúde.



Rede de proteção social

Fomento aos seguros 
paramétricos

Redução das lacunas de 
proteção securitária

 
Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais 
Causados por Veículos 
Automotores de Vias 
Terrestres, ou por 
sua Carga, a Pessoas 
Transportadas ou Não 
(DPVAT)

 
 
Ampliar os planos de 
previ dência privada 
oferecidos pelos 
empregadores em favor 
de seus colaboradores

Regulamentar o instituto 
da Adesão Automática

 
 
 
Promover medidas que 
auxi liem o trabalhador 
a formar poupança 
previdenciária

Oferta desse tipo de proteção em 
parceria com o poder público.

Seguro para população vivendo 
em áreas de riscos.

 
O setor de seguros tem discutido, 
ao longo dos anos com a Susep, 
possíveis aprimoramentos ao mo-
delo vigente e se coloca mais uma 
vez à disposição para apresentar 
suas propostas para um seguro 
que atenda a toda a sociedade de 
forma eficaz.

 
 
Incentivar as pessoas jurídicas 
que não apuram o imposto de 
renda pelo lucro real a contrata-
rem planos de previdência em fa-
vor de seus colaboradores.

Permitir ao empregador, a seu 
critério, estabelecer o instituto da 
Adesão Automática nos planos 
por ele contratados em favor de 
seus colaboradores.

Possibilitar ao trabalhador a utili-
zação de seus recursos do FGTS 
para aportes em planos de previ-
dência privada.

Apoio financeiro às vítimas de ca-
tástrofes naturais.

Proteção das camadas menos fa-
vorecidas da população, que são 
as mais expostas a esses riscos.

O prêmio do seguro não vem sen-
do arrecadado desde 2020 e es-
tima-se que as reservas técnicas 
disponíveis para pagamento de 
indenizações acabarão em mea-
dos de 2023. É imperioso, portan-
to, que se encontre uma solução 
para o problema desse seguro, 
considerado como o de maior al-
cance social no mundo.

Ajudar o trabalhador a constituir 
poupança previdenciária, visando 
à sua proteção. 

 
 
Incentivar o trabalhador a consti-
tuir poupança previdenciária, vi-
sando à sua proteção.

 
 
Ajudar o trabalhador a constituir 
poupança previdenciária, visando 
à sua proteção.

ITEM PROPOSTA IMPORTÂNCIA



Regulamentação do  
mercado nacional de  
créditos de carbono

 
 
 
 
 
Desenvolvimento de  
bases de dados sobre 
riscos socioambientais  
e climáticos 

 
 
Elaboração de cenários 
climáticos

 
 
 
 
 
 
Fortalecimento dos 
órgãos reguladores  
do setor

Criação de um plano nacional de 
descarbonização lastreado em uma 
lógica “cap and trade”, em que 
empresas que emitiram além das 
metas de emissões estabelecidas 
para seu segmento de atuação po- 
dem comprar créditos de outras 
que emitiram abaixo de suas metas.

Maior investimento em instituições 
que realizam monitoramento de 
dados e de informações sobre ris-
cos socioambientais e climáticos.

 
 
Liderança do Governo, por meio 
das suas autoridades de supervi-
são e regulação, na definição de 
cenários climáticos que conside-
rem as Contribuições Nacional-
mente Determinadas, em linha com 
objetivos estabelecidos pelo Acor-
do de Paris e celebrados na COP26.

Fortalecimento da ANS e da Su-
sep, com maior investimento em 
treinamento do corpo técnico, 
realização de novos concursos 
para fortalecimento dos quadros, 
incentivo ao intercâmbio com ór-
gãos reguladores de outros pa-
íses, renovação e atualização do 
parque tecnológico e de sistemas 
desses órgãos. 

A regulamentação estimularia a 
adoção de tecnologias limpas, de 
energias renováveis e, consequen-
temente, moldaria os rumos para 
uma transição climática gradativa 
e para um modelo econômico de 
baixo carbono.

 
A carência de monitoramento 
apurado e de dados de bases ofi-
ciais enfraquece a atuação pre-
ventiva do poder público, além de 
limitar atuação mais proativa de 
instituições privadas.

Ampliação do potencial de miti-
gação de perdas relacionadas aos 
riscos ASG.

 
 
 
 
 
O setor de seguros é um dos mais 
regulados do mundo, em função 
de sua relevância para o desen-
volvimento social e econômico 
da sociedade. É fundamental que 
os órgãos reguladores tenham 
os instrumentos necessários para 
acompanhar a evolução do setor 
de seguros, em todas as suas di-
mensões, compreendendo o que 
se discute sobre o tema em ou-
tras jurisdições, adaptando solu-
ções adotadas em outros países 
à realidade brasileira. Para tanto 
é imprescindível que os órgãos 
reguladores invistam constante-
mente no aperfeiçoamento do seu 
corpo técnico, tenham condições 
de atrair talentos através da rea-
lização de concursos e tenham à 
sua disposição o que há de mais 
moderno em termos de tecnolo-
gia e sistemas de informática.

Desenvolvimento sustentável do setor, da sociedade e do País

ITEM PROPOSTA IMPORTÂNCIA
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Participação de 
representante da 
iniciativa privada no 
Conselho Nacional  
de Seguros Privados 
(CNSP)

 
 
 
 
 
 
Novo marco regulatório 
da Saúde Suplementar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aperfeiçoamento 
da Avaliação de 
Tecnologias em  
Saúde (ATS)

Inclusão de representante da  
Confederação Nacional das Segu-
radoras  no CNSP.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esse novo marco regulatório 
deve garantir a revisão técnica 
de carteiras de planos individu-
ais, de forma a proporcionar seu 
equilíbrio econômico-financeiro. 
Em particular, é desejável adotar 
regras de reajuste baseadas na 
variação dos custos assistenciais 
da própria operadora, mediante 
auditoria independente e com 
total transparência. Também de-
vem ser revistas as normas que 
definem as faixas etárias para 
fins de reajustes e seus critérios, 
visando adequá-las à constante 
evolução do perfil demográfico 
da nossa população.

Aperfeiçoamento da ATS para o 
setor público e para a Saúde Su-
plementar;

Ampliação da ATS para todas as 
tecno logias, independente de via 
de administração ou local de uso 
da tecnologia;

Introdução da discussão sobre o 
preço de incorporação das tecno-
logias para garantir a sustentabi-
lidade do sistema suplementar, a 
exemplo do que já ocorre no SUS.

A CNseg exerce papel funda-
mental de representação dos 
segmentos de seguros gerais, 
previdência privada e vida, ca-
pitalização e Saúde Suplementar 
em todo o território nacional. A 
Confederação é entidade que 
poderá agregar conhecimento 
técnico e experiência às ativida-
des do CNSP, contribuindo para o 
setor de seguros, a sociedade e o 
próprio Estado.

Ampliação da oferta de cobertu-
ras individuais no mercado, hoje 
restritas a cerca de 19% dos bene-
ficiários da Saúde Suplementar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um modelo pleno de ATS confe-
riria maior eficiência ao processo 
de avaliação para incorporação 
das tecnologias em saúde.



Interoperabilidade e 
Prontuário Eletrônico

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilização de Títulos 
de Capitalização em 
processos sucessórios

 
 
Comercialização e 
registro de Títulos  
de Capitalização

 
Competitividade com 
outros mercados de 
negócios com sorteio

Avanço na interoperabilidade en-
tre sistemas e dados na Saúde 
Suplementar;

Estímulo para a adoção de Pron-
tuário Eletrônico na rede suple-
mentar;

Divulgação dos resultados dos 
desfechos clínicos e de demais  
indicadores de qualidade assis-
tencial pela rede prestadora de 
serviços assistenciais;

Adoção de novos modelos de re-
muneração baseados em valor, 
tendo por base indicadores con-
fiáveis de qualidade assistencial.

Criação, por meio de instrumen-
tos legais, de condições simplifi-
cadas para utilização de Títulos 
de Capitalização em processos 
sucessórios.

Ajustes infralegais para aprimora-
mento e simplificação de procedi-
mentos de comercialização e re-
gistro de Títulos de Capitalização.

Redução de assimetrias fiscais 
em relação a outros mercados 
de negócios com sorteios e in-
tensificação de medidas fiscali-
zatórias para coibição de práti-
cas nocivas à sociedade nesses 
mesmos mercados.

É imperativo que a troca de in-
formações ocorra, a fim de com-
plementar os conhecimentos dos 
médicos e da equipe hospitalar 
e melhorar os tratamentos. Sem 
isso, os pacientes migram de se-
tor em setor durante sua jornada 
assistencial e a equipe que lhes 
atende fica sem as informações 
de suas condições prévias.

Igualmente importante é a adoção 
ampla e definitiva do prontuário 
eletrônico, para que o Brasil avan-
ce em seus programas de saúde 
digital e, consequentemente, pos-
sibilite o uso das novas tecnologias 
de informação, como a inteligência 
artificial e o machine learning.

Desoneração, sobretudo da par-
cela mais humilde da sociedade.

 
 
 
Adequação de procedimentos a 
um produto que tem como ca-
racterística a versatilidade e sim-
plicidade.

Desenvolvimento saudável do 
ambiente de negócios, com a ga-
rantia da transparência e seguran-
ça jurídica para todas as partes.
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Definição de uma 
taxonomia em 
Sustentabilidade

Apoio do Governo Federal à ela-
boração da taxonomia, com su-
porte de instituições oficiais e 
reguladores. 

Trazer credibilidade e clareza a 
potenciais investidores sobre fina-
lidade do projeto a ser financiado.

Promoção do crescimento econômico
ITEM PROPOSTA IMPORTÂNCIA



Reforma Tributária

 
 
 
 
 
 
Ampliação do 
uso de Títulos de 
Capitalização como 
instrumentos  
de garantia

Reforma que simplifique o sistema 
tributário e o torne mais justo e efi-
ciente. Adicionalmente, que leve em 
consideração as características do 
setor de seguros, notadamente a não 
incidência de tributos estaduais e 
municipais sobre o prêmio do seguro.

Previsão legal de utilização de Tí-
tulos de Capitalização como instru-
mento de garantia, inclusive em pro-
cessos licitatórios conduzidos por 
entes públicos.

Aumento da produtividade das 
empresas e manutenção da atrati-
vidade da atividade ao empresário. 

 
 
 
 
Maior segurança jurídica às partes 
contratantes, favorecendo a alavan-
cagem de negócios com riscos mi-
tigados e, consequentemente, com 
redução de custos transacionais. 
Cria, também, mais uma alternati-
va para viabilização da participa-
ção de pessoas físicas e jurídicas 
em negócios com o Estado.

Patrimônio de  
Afetação

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combate ao 
Exercício Irregular 
da Atividade 
Seguradora

 
Planos de  
Assistência 
Funeral

Lei que estabeleça o Patrimônio de 
Afetação para as empresas de segu-
ros, entidades abertas de previdên-
cia e sociedades de capitalização. 
O Patrimônio de Afetação consiste 
em uma importante previsão quanto 
às reservas e às provisões advindas 
dos pagamentos dos prêmios, com 
a finalidade de garantir, em caso de 
liquidação extrajudicial de segurado-
ras, entidades abertas de previdência 
ou de sociedades de capitalização, o 
adimplemento das obrigações decor-
rentes dos contratos celebrados, uma 
vez que os bens e direitos vinculados 
aos contratos são separados dos bens 
e direitos da sociedade liquidanda.

Aprovação do PLP nº 519/2018, que 
tem por finalidade regularizar as ati-
vidades das Associações.

 
 
Regulamentar a Lei nº 13.261/2016 (que 
dispõe sobre a normatização, a fiscali-
zação e a comercialização de Planos de 
Assistência Funerária) e a fiscalização 
por parte da Susep.

Proteção dos direitos dos segu-
rados, beneficiários, participantes 
assistidos e detentores de Título 
de Capitalização, decorrente dos 
produtos contratados nas segura-
doras, entidades abertas de previ-
dência complementar e socieda-
des de capitalização.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tais entidades passarão a pagar im- 
postos e estarão submetidas à regu- 
lação do CNSP, à fiscalização da Su-
sep e às leis de proteção do consu-
midor, assim como as seguradoras.

Zelar pela segurança dos consu-
midores, assegurando que este-
jam devidamente amparados pela 
cobertura contratada.

Proteção ao consumidor
ITEM PROPOSTA IMPORTÂNCIA



Atualização 
dos créditos 
decorrentes de 
condenação 
judicial

 
 
 
 
SFH

Publicação de uma lei, definindo 
expressamente que a atualização 
dos créditos decorrentes de con-
denação judicial, nas relações de 
direito privado, será feita segundo 
a taxa Selic.

 
 
 
Intervenção da Caixa Econômica 
Federal na globalidade das ações 
judiciais sobre o tema, conforme 
determinado na Lei nº 13.000/2014.

Diferentes interpretações quanto ao ín-
dice a ser aplicado trazem insegurança 
jurídica ao ambiente de negócios. Ade-
mais, decisões judiciais que estabelece, 
a título de condenação, o valor de 1% ao 
mês ao credor, acrescido de atualização 
monetária pelo índice da inflação, o que 
gera uma “rentabilidade” muito benéfi-
ca ao autor da ação (credor).

Redução das contingências contra as 
seguradoras.

Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro

ITEM PROPOSTA IMPORTÂNCIA

Regulamentar o 
Seguro de Vida 
Universal

Desenvolver  
o mercado  
de rendas

PrevSaúde

 
 
 
 
Ampliação do 
acesso à saúde

 
 
 
 
 
 
Ampliação do 
acesso à saúde

 
Produto 
Ambulatorial 
Puro 

Regulamentar a Resolução CNSP  
nº 344/2016 e os aspectos tributá-
rios do seguro.

Regulamentar a proposta enviada à 
Susep em 2018, baseada no concei-
to de “ciclos de renda”.

Aprovar o PLC nº 118/2015, em tra-
mitação no Senado.

 
 
 
Flexibilização de produtos, permi-
tindo que as operadoras ofertem 
planos mais acessíveis, com regras 
diferenciadas de compartilhamento 
de risco, com limites de coparticipa-
ção mais elevados, o direcionamen-
to de rede ou a introdução da figura 
do médico de família.

Introdução de planos com franquia 
agregada anual.

 
Permitir a implementação de produtos 
verdadeiramente ambulatoriais, para 
cobrir consultas e exames simples.

Ampliar as opções de produtos disponí-
veis à população, baseando-se em mo-
delos bem-sucedidos em outros países.

Ampliar a opção de tipos de rendas ofe-
recidas aos participantes.

 
Trata-se de plano voltado à formação 
de poupança previdenciária, com possi-
bilidade de os recursos também serem 
utilizados para custeio de planos/segu-
ros saúde (e odontológicos).

Maior ingresso de pessoas no sistema de 
Saúde Suplementar, aliviando a já sobre-
carregada rede pública de atendimento.

 
 
 
 
 
Redução dos custos sem perda de quali-
dade assistencial, garantindo benefícios 
co mo abrandamento de preços dos planos.

Ampliação das opções disponíveis à 
população, com preços adequados à 
abrangência do produto.

Novos produtos e canais de distribuição para novos desafios
ITEM PROPOSTA IMPORTÂNCIA

7



www.cnseg.org.br


