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Conselho Diretor CNseg
A reunião do Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidida por Marcio
Sêroa de Araujo Coriolano, em 17 de dezembro, por videoconferência, tratou dos seguintes
assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente
Representante da Mapfre Previdência S/A: Luis
Gutiérrez Mateo se despediu do Conselho Diretor. O
executivo será substituído por Fernando Perez
Serrabona.
Vídeo comemorativo da CNseg: projetado vídeo
com mensagem de final do ano da Administração da
CNseg, com um sumário de eventos, desempenho e

Assuntos das Federações:
temas regulatórios, projetos,
desempenho setorial

O Presidente Marcelo Gonçalves Farinha comentou
sobre as estatísticas de capitalização (outubro/2020).

breves depoimentos. O vídeo está disponível no
Portal da CNseg.
Relato da Reunião com a Susep, em 09/12, sobre
o Relatório Final da Norma de Investimentos:
noticiada a realização de reunião com a Susep que
contou com a participação da Superintendente
Solange Paiva e dos Diretores Vinicius Brandi e
Eduardo Fraga.

Representação Institucional
Relatores convidados: Diretor-Executivo Paulo
Annes e Diretor Luiz Tavares: Aprovada nova forma
de cálculo da Contribuição Assistencial válida para
2021.

Representação Institucional
O Presidente Jorge Nasser falou, dentre outros assuntos, sobre as estatísticas dos planos de acumulação e
de riscos (outubro/2020).

O Presidente Antonio Trindade atualizou, dentre
outros assuntos, sobre i) reunião ampliada, realizada em 02/12, sobre Seguro Rural - Um Mercado
em Expansão, com representantes do Ministério
da Agricultura e ii) as estatísticas do Segmento de
Seguros Gerais (outubro/2020).

O Presidente João Alceu Amoroso Lima informou
sobre as estatísticas do Setor de Saúde Suplementar
(outubro/2020).

VOLTAR

Federação Interamericana de Empresas de
Seguros (FIDES) - Relator: Marcio Serôa de Araujo
Coriolano: Referendadas as indicações de Marcio
Serôa de Araujo Coriolano (Presidente da CNseg) para
assumir a Presidência da Comissão da Região Sul da
FIDES, composta por membros ativos da Argentina,
Chile, Paraguai e Uruguai, além do Brasil e de Luciana
Dall’Agnol (Superintendente de Relações de Consumo
e Sustentabilidade da CNseg) para assumir a
Presidência do GT de Regulação da FIDES.
Global Federation of Insurance Associations
(GFIA) - Relator convidado: Diretor- Executivo
Alexandre Leal: Aprovados os seguintes profissionais
para integrarem os Grupos Técnicos da GFIA: i) GT
Extreme Events e GT Sistemic Risk: Leandro Santos
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(Especialista Técnico da CNseg), ii) GT Anti-money
laundering/countering terrorism financing, GT
ComFrame, GT Corporate Governance: Karini Madeira
(Superintendente de Acompanhamento Técnico CNseg)
e iii) GT Cyber Risks, GT Disruptive Technology: Luis
Gustavo Tintel Lima (Especialista Técnico da CNseg).

Assuntos Regulatórios
Relator convidado: Diretor-Executivo Alexandre
Leal: Atualizado o andamento do Open Banking, do
Open Insurance e do SRO.

Comissões Temáticas
Assuntos Jurídicos
Presidente: Washington Luís Bezerra da Silva (Zurich
Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Microsoft Teams
Data: 03/12
Assuntos tratados:
> Apresentação: Principais Aspectos da Resolução
CNSP nº 393/2020;
> Assinatura de Regulamentos e Termos de Adequação
à LGPD - Soluções SUPEN;

> SRO – feedback da implementação das operações
do ramo Garantia e cronograma para os demais
ramos – relato Karini Madeira;
> Open Insurance – retomada das discussões com a
Susep – relato Karini Madeira;
> Outros assuntos.

Recursos Humanos

> Apresentação Reforma Tributária - PL 3887/2020;

Presidente: Patrícia Coimbra (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 09/12
Assuntos tratados:

> Propostas de alteração ao Decreto do SAC;

> Balanço das atividades realizadas em 2020;

> ADI em face da Lei nº 20.894/2020, do Estado de
Goiás. Proposta de honorários;

> Planejamento para 2021.

> Julgamento – IAC instaurado nos autos do REsp. nº
1303374/ES – Prazo prescricional anual do Código
Civil – Todas as pretensões de segurado e segurador;

Processos e Tecnologia da
Informação

> Balanço Seminário Jurídico 2020;

Presidente: José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 10/12
Assuntos tratados:

> Jurisprudência Comentada;

> Planejamento 2021;
> Assuntos gerais.
Obs.: A reunião contou com a participação de membros da Comissão
de Governança e Compliance da CNseg, em razão da apresentação
sobre a Resolução CNSP nº 393/2020.

Governança e Compliance
Presidente: Simone Negrão (Mapfre Seguros Gerais)
Microsoft Teams
Data: 07/12
Assuntos tratados:

> SRO - cronograma dos demais ramos e feedback do
seguro garantia;
> Open Insurance - retomada das discussões com
Susep;
> Bench sobre a utilização do PIX, após a apresentação do Itaú.

Sustentabilidade e Inovação

> Consultas Públicas Susep 21 e 22 – relato Leandro
Santos e Karini Madeira;

Presidente: Fátima Lima (Mapfre Seguros Gerais)
Microsoft Teams
Data: 14/12
Assuntos tratados:

> PLDFT – atualização da agenda regulatória – Denia
Moura (coordenadora do GT), Eugênio Felipe e

> GT Consulta Pública IAIS: “Supervisão de Riscos
Relacionados ao Clima”;

> SIPLAV – apresentação da SUPEN;
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Karini Madeira;
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> Audiência Pública CVM: “Reforma da Instrução
CVM 480: Alterações no formulário de referência
e questões ASG” - Prazo para manifestação até
29/01/2021;
> Consulta Pública Fundação IFRS: “Avaliação de
demanda por normas globais de sustentabilidade
para desenvolvimento de um padrão global” prazo para manifestação até 21/12/2020;
> Balanço das ações da Comissão em 2020;
> Outros assuntos.

Atuarial
Presidente: Marcos Vinícius Spiguel (Prudential)
Microsoft Teams
Data:15/12
Assuntos tratados:

Governança e Compliance
Presidente: Simone Negrão (Mapfre Seguros Gerais)
Microsoft Teams
Data: 16/12
Assunto tratado:
> Consolidação das manifestações da Consulta
Pública 24/2020.

Inteligência de Mercado
Presidente: Alex Korner (Santander Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 16/12
Assuntos tratados:
> Apresentação da conclusão dos estudos desenvolvidos em 2020 pelos GTs:
• Analytics;

> Registro Eletrônico de Produtos (REP) - atualização do tema;

• Covid-19;

> Sistema de Registro de Operações (SRO) - atualização do tema;

• PME Fase 2;

> Open Insurance - atualização do tema;
> Últimas Publicações:
• Resolução CNSP nº 391/2020, que estabelece as
regras de emissão de dívida (Capital Híbrido);
• Resolução CNSP nº 394/2020, que altera a
Resolução CNSP nº 168/2007;
• Circular Susep nº 619/2020, que dispõe sobre a
política de segurança e sigilo de dados e informações das entidades registradoras credenciadas para prestarem o serviço de registro de operações de seguros, previdência complementar
aberta, capitalização e resseguros, objeto da CP
23.2020;

• Microsseguros;
• Segurês.

Atuarial
Presidente: Marcos Vinícius Spiguel (Prudential)
Microsoft Teams
Data: 21/12
Assunto tratado:
> Consolidação das manifestações recebidas da CP
do IBA do CPA de Riscos Decorridos.

> Consultas Públicas:
• CPs 21 (minuta de Resolução) e 22 (minuta de
Circular), que tratam de regulação prudencial;
• CP 24 (minuta de Circular), que estabelece normas complementares sobre a instauração do
processo administrativo sancionador - PAS na
Susep e regulamenta as infrações graves, para
fins de aplicação das penas de suspensão do
exercício de atividade, de suspensão do exercício
de profissão ou de inabilitação;
• CP do IBA - minuta de CPA de Riscos Decorridos.

VOLTAR
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Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade,
em 03 de dezembro, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente
Reunião do Conselho Diretor da CNseg: o
Presidente falou sobre os assuntos tratados na reunião de novembro, com destaque para o alinhamento sobre a LGPD – Consenso sobre
Recomendações ao Mercado.

Apresentações
Atuação Irregular da Atividade Seguradora –
Atuação Judicial – Relatora: Glauce Carvalhal
(Superintendente Jurídica da CNseg): a apresentação abordou as iniciativas realizadas pela CNseg
em apoio às ações propostas pela Susep.
Palestra sobre Riscos Climáticos – Relatores:
Silvio Steinberg (Swiss Re); Erik Lindgren (Swiss
Re) e Steve Tuozzolo (Swiss Re) : por solicitação de
Ney Dias (Bradesco), em reuniões anteriores, foi
feita a apresentação, com foco nos últimos eventos
da natureza ocorridos no Brasil.

Pauta Deliberativa
Comissões Temáticas da CNseg: a apresentação
abordou as iniciativas realizadas pela CNseg em
apoio às ações propostas pela Susep.
Nova associada: aprovado o ingresso da Ezze
Seguros como associada à FenSeg.
Cronograma para Implantação do SRO – Sistema
de Registro de Operações: analisado o cronograma
para implantação do SRO, com algumas recomendações foram feitas pelos Diretores. A FenSeg fará
as alterações e submeterá o cronograma final à
Diretoria por e-mail para aprovação.

Pauta Deliberativa
Seguro Residencial - Pesquisa apresentada na
Jornada do Consumidor: disponibilizado, para
ciência da Diretoria, o trabalho sobre Seguro
Residencial – Experiência Consumidor.
Seguros Inclusivos no Segmento de Danos e
Responsabilidades: distribuída apresentação preparada pela Superintendência de Relações de
Consumo e Sustentabilidade da CNseg com informações sobre os Seguros Inclusivos. Foi informado
pela Susep que esse tema poderá compor a Agenda
Regulatória/2021.
IMK – Resseguros – Reunião de 27/09/2020 –
Relator Danilo Silveira: analisado o cronograma
para implantação do SRO, com algumas recomendações foram feitas pelos Diretores. A FenSeg fará
as alterações e submeterá o cronograma final à
Diretoria por e-mail para aprovação.
Seguros Inclusivos no Segmento de Danos e
Responsabilidades: distribuída apresentação preparada pela Superintendência de Relações de
Consumo e Sustentabilidade da CNseg com informações sobre os Seguros Inclusivos. Foi informado
pela Susep que esse tema poderá compor a Agenda
Regulatória/2021.
Calendário de reuniões para 2021: apresentado o
calendário anual para as reuniões da Diretoria em
2021.
Reunião Ampliada – Tema: “Seguro Rural – Um
Mercado em Expansão”: informado que, com a
participação de representantes do MAPA, da FenSeg
e da FENABER, realizou-se em 02/12, reunião
ampliada, direcionada às seguradoras associadas,
com o objetivo de divulgar o seguro rural e suas
características.
Demonstrações Financeiras: apresentadas as
demonstrações financeiras de outubro/2020.
Estatísticas da Susep: apresentadas as estatísticas
da Susep até setembro/2020.

VOLTAR
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Comissões
Riscos Patrimoniais Grandes Riscos
Presidente: Thisiani Martins (XL Seguros)
Microsoft Teams
Data: 04/11
Assuntos tratados:

(reunião extraordinária com o Ministério da
Agricultura)

> Consulta Pública 19/2020;

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 04/12
Assuntos tratados:

> Planejamento para 2021;

> Avaliação geral do PSR 2020;

> Assuntos gerais.

> Projeto-piloto Pronaf;

Riscos Patrimoniais Massificados
Presidente: Jarbas de Medeiros Baciano (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 1º/12
Assuntos tratados:
> Análise preliminar da IRDR nas ações de ressarcimento contra concessionárias de energia;
> Consulta Pública 19/2020 - finalização;
> Atualização do IP – Residencial - continuação;
> Agenda de reuniões de 2021;
> Planejamento para 2021;
> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos
Presidente: Thisiani Martins (XL Seguros)
Microsoft Teams
Data: 02/12
Assuntos tratados:
> Consulta Pública 19/2020;
> Agenda de reuniões de 2021;
> SRO – Memória da reunião extraordinária de
23/11/2020;

> Incentivo para as regiões Norte/Nordeste;
> Grupo de Trabalho Banco de Dados;
> Manual de normas do PSR;
> Monitor do Seguro Rural;
> Capacitações;
> Cruzamento de dados de área segurada x áreas de
meio ambiente/protegidas pela legislação;
> Campanha 2021/22: A Safra do Seguro Rural;
> Perspectivas para 2021 (orçamento);
> Assuntos gerais: modelo de envio.

Seguro Garantia Estendida e
Afinidades
Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis (Zurich Minas
Brasil)
Microsoft Teams
Data: 04/12
Assuntos tratados:
> PLC nº 142/2015, que dispõe sobre a substituição de
aparelhos de telefonia celular defeituosos;
> SRO – Cronograma de implantação sugerido;
> Consulta Pública 19/2020 – finalização;

> Planejamento para 2021;

> Planejamento 2021 - Agenda de reuniões 2021;

> Assuntos gerais.

> Assuntos gerais;

Prevenção e Combate à Fraude
Vice-presidente: Anderson Mendonça (Allianz)
Microsoft Teams
Data: 03/12
Assunto tratado:
> Impactos da Lavagem de Dinheiro nas Seguradoras
- Palestrante: Edwin Granados Ríos, do Instituto
Nacional de Seguros de San José, Costa Rica.

VOLTAR

Seguro Rural

> Microsseguros.

Seguro Rural (reunião extraordinária)
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 08/12
Assunto tratado:
> Reforma Tributária.
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Transportes

> Circular Susep nº 612 (PLD FT) – comprovante de
endereço/momento de coleta dos dados dos beneficiários de seguros;

Presidente: Paulo Alves (XL Seguros)
Microsoft Teams
Data: 08/12
Assuntos tratados:

> Consulta Pública Susep nº 24/2020, Minuta de
Circular e Quadro de Sugestões;

> Circulares Susep nºs 617 – RCTR-VI e 618 – RC-OTM;

> Assuntos gerais.

> Comissão de Assuntos Econômicos e Emendas
Propostas ao PLC nº 75/2018 – Marco Regulatório
do Transporte Rodoviário de Cargas;

Estratégica de Seguros Corporativos

> Master Digital CIST – 2020;
> Assuntos diversos.

Riscos de Crédito e Garantia &
Fenaber

> Palestra sobre riscos climáticos – Silvio Steimberg;
> Riscos Gravosos – MGA – resposta da Susep sobre
flexibilização de resseguros;

Presidente: Roque Junior (Junto Seguros)
Microsoft Teams
Data: 09/12
Assuntos tratados:
> Discussão sobre
tomadores;

controle

de

acúmulo

> Resseguros – Oferta Preferencial;
dos

> Assuntos gerais.

Responsabilidade Civil Geral
Presidente: Lilian Greco (Mapfre)
Microsoft Teams
Data: 10/12
Assuntos tratados:
> SRO – Novo calendário a ser proposto à Susep;
> Assuntos para Discussões – Planejamento 2021;
> Assuntos diversos.

Assuntos Jurídicos

> SRO – Cronograma de implantação – versão final a
ser encaminhada à Susep;
> Consulta Pública 24/2020 - estabelece normas
complementares sobre a instauração do Processo
Administrativo Sancionador - PAS na Susep e regulamenta as infrações graves, para fins de aplicação das penas de suspensão do exercício de atividade, de suspensão do exercício de profissão ou de
inabilitação;
> Assuntos gerais.

Automóvel
Presidente: Walter Pereira (Zurich Brasil)
Microsoft Teams
Data: 16/12
Assuntos tratados:
> SRO – Sistema de Registro de Operações;

Presidente: Sylvia Rocha (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 11/12
Assuntos tratados:

> Convênio Pátio RJ;

> Ata nº 05/2020 – Subcomissão de PL – ciência;

> Itens Vigentes;

> IRDR - TJSP: nº 1018112-85.2019.8.26.0114. Ações de
regresso movidas pelas seguradoras em face das
concessionárias de energia elétrica, para ressarcimento referente aos danos causados nas unidades
seguradas, em decorrência de descargas elétricas;

> Assuntos gerais.

> Relatório do Grupo de Trabalho – Aplicação da
LGPD;
> PLC nº 142/2015 dispõe sobre a substituição de
aparelhos de telefonia celular defeituosos. Consulta
da Comissão de Seguros Gerais – Afinidades;

VOLTAR

Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos (Tokio
Marine)
Microsoft Teams
Data: 15/12
Assuntos tratados:

> Introdução ao tema Open Insurance;
> Assuntos de Sinistros;

Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 17/12
Assuntos tratados:
> Subvenção Federal;
> Subvenção Estadual: São Paulo e Paraná;
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> Instituto Pensar Agro;

2ª parte Seguro Garantia:

> Glossário Agrícola;

> GT Cosseguro atualização – João Alfredo Di
Girolamo Filho/Swiss Re;

> Informações Gerenciais;

> Comentários sobre a reunião realizada com representantes da FENABER;

> Mitigação do Risco Moral;
> Assuntos gerais.

> Relato da reunião realizada com a Susep em
11/12/2020 – CP 18/2020;

Riscos de Engenharia
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Microsoft Teams
Data: 17/12
Assuntos tratados:
> SRO – Cronograma de Implantação;

> Lei de Licitações (8666) - PLS 559/2013 (6814/17) –
movimentos em Brasília;
> CP 25/2020 – condições para o registro facultativo e
para o registro obrigatório das operações de seguros de danos e de seguros de pessoas;

> Cobertura de Invasão;

> PL nº 323/2019 – ALESP – Estabelece o Seguro
Garantia Obras Públicas;

> Análise do Plano de ação 2021;

> Sugestão de temas para 2021;

> Assuntos gerais.

> Assuntos gerais.

Riscos de Crédito e Garantia

Riscos de Crédito e Garantia

Presidente: Roque Junior (Junto Seguros)
Microsoft Teams
Data: 22/12
Assuntos tratados:

Presidente: Roque Junior (Junto Seguros)
Microsoft Teams
Data: 29/12
Assuntos tratados:

1ª parte Seguro de Crédito:

> Reflexos da implantação do SRO Garantia:

> Atualização das discussões com a APEX;

• Sobre o Legado;

> Comentários sobre a reunião realizada com o subsecretário Lázaro Lima;

• Definição de conceitos x registradoras;

> Assuntos gerais.

• Negociação com as registradoras;

• Conciliação de dados;
• CP 25/2020 – esclarecimentos;
• Observações;
• Assuntos gerais.

Diretoria FenaPrevi
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge
Pohlmann Nasser, em 15 de dezembro, de forma remota, abordou, entre outros assuntos:
Sistema de Registro Eletrônico de Operações
(SRO);
Tema 12 do IMK referente à maior abertura do
mercado ressegurador.;
“Open insurance/finance;

Tema 3 do IMK que trata da regulamentação da
atuação das EAPCs com os entes federativos (EC 103);
Tema 12 do IMK referente à securitização de
dívidas de entes federativos;
Planos tradicionais.

Na ocasião, Ângela Beatriz de Assis foi aprovada como a nova representante da Brasilprev Seguros e Previdência
na Diretoria Estatutária da Federação.

VOLTAR
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Comissões
Produtos por Sobrevivência

Gestora do SIDE

(reunião extraordinária)

Presidente: João Batista Mendes Ângelo (Zurich
Santander)
Meio Remoto
Data: 10/12
Assunto tratado:
> Open Insurance – escopo do API dos planos PGBL/
VGBL.

Produtos de Risco

Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz (Bradesco Vida
e Previdência)
Microsoft Teams
Data: 15/12
Assuntos tratados:
> LGPD;
> Melhorias e Backlog;
> Aprovação do calendário 2021 de feriados e reuniões da Comissão.

(reunião extraordinária)

Presidente: Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 18/12
Assunto tratado:
> Open Insurance – API Seguros de Pessoas.

Diretoria FenaSaúde
A Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu Amoroso Lima,
reuniu-se em 16 de dezembro, por videoconferência, tratando dos seguintes assuntos, entre outros:
Temas regulatórios;

Temas jurídicos.

Comissões
Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Golden Cross)
Data: 04/12
Microsoft Teams
Assuntos Tratados:
> Planejamento Estratégico da Comissão Jurídica para
2021;
> STF: Estatuto do Idoso; Territorialidade da Ação Civil
Pública; Irretroatividade da Lei nº 9.656/98;

VOLTAR

> Projetos de Lei: vedação de reajustes nos planos de
saúde em 2021, em decorrência da crise causada
pela pandemia de Covid-19;
> Leis estaduais: limitação de tempo/monetário internação; limitação de tempo/monetário internação;
fila zero; vedação de cobrança de taxa; e carência.

Solvência

> STJ: Extra Rol; cirurgia reparadora pós-bariátrica e
rescisão unilateral de contrato com menos de 30
vidas;

Presidente: Glaucia Carvalho (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 08/12
Assuntos tratados:

> Autismo;

> Eleição para Presidente e Vice-Presidente;

> Pareceres: Custos da obrigação de fazer no cômputo dos honorários sucumbenciais e inscrição nos
CROs;

> Modelo de Capital considerando riscos operacional/
legal.
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Ética

Comunicação

Presidente: em processo de eleição
Data: 09/12
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Microsoft Teams
Data: 15/12
Assuntos tratados:

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

> Apresentação IQEM;

GT COPISS

> 1º reunião da CCOM de 2021;

Coordenador: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Microsoft Teams
Data: 11/12
Assunto tratado:

> Apresentação FSB;
> Adiamento Encontro de Comunicação;
> Ações de Comunicação.

Odontológica

> Mensagem para solicitação eletrônica de documentos e imagens;

Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev S/A)
Data: 17/12
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Aprimoramento Padrão TISS – Proposta para
Identificação do modelo de pagamento.

> Grupo de Trabalho da ANS constituído pela Portaria
nº 393/2020;

> Impacto da LGPD no Padrão TISS;

Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 14/12
Assuntos tratados:
> Projetos de Lei;
> Cirurgias plásticas pós-cirurgia bariátrica.

Relacionamento com Prestadores
Presidente:
Tereza Villas Boas Veloso (Grupo
SulAmérica Saúde)
Microsoft Teams
Data: 14/12
Assuntos tratados:
> Temas 2021 – Planejamento Estratégico;
> Assuntos Gerais;
> Projetos de Lei;
> COPISS;
> Financiamento | Projeto Cuidado Integral à Saúde Atenção Primária.

> Comunicação – Campanha Mitos e Verdades da
FenaSaúde;
> Avaliação de Tecnologia em Saúde.

Técnica de Saúde
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes (Notredame/
Intermédica)
Microsoft Teams
Data: 17/12
Assuntos tratados:
> Ofício conjunto entidades - NIPs RN 458/20;
> Recomposição do reajuste – “FAQ”;
> GT NTRP/Registro de Produto;
> GT COPISS;
> Junta Médica;
> Pauta SEJUR;
> Assuntos gerais.

Contábil
Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Microsoft Teams
Data: 18/12
Assuntos tratados:
> CPC 48;
> Atualização plano de contas ANS;
> Reconhecimento contábil Telemedicinas.
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Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, em 16
de dezembro, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Conhecimento
Relato do andamento dos assuntos: Open
Insurance e SRO – Relatora Karini Madeira.
Avaliação sobre estudo de Solvência: Fluxo
Realista / Risco de Subscrição.
Projeção: apresentada a projeção do mercado de
capitalização.
Planejamento Estratégico emergencial: dado
conhecimento do andamento dos trabalhos.

que estão sendo discutidos pela CNseg e pelas
Comissões Técnicas, que afetam o mercado de
capitalização.
Execução Orçamentária: apresentadas receita e
despesas da Federação de janeiro a novembro de 2020.
Dados Estatísticos (base Susep): apresentados os
dados estatísticos do mercado de outubro de 2020.
Atas Comissões Técnicas: dado conhecimento dos
assuntos discutidos nas Comissões Técnicas da FenaCap.

Temas relevantes: dado conhecimento sobre temas

Comissões
Produtos, Atuarial e de Tecnologia

Administração e Finanças

Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 09/12
Assuntos tratados:

Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 10/12
Assuntos tratados:

> Provisões Técnicas;

> Relato do GT - Provisões Técnicas;

> Calendário de reuniões 2021;

> Aprovação do calendário reuniões 2021.

> Agenda Susep – estratégias;
> Andamento GT Atuarial;
> Relato CPTI/ CNseg.

Comunicação
Presidente: Roberta Andrioli (Brasilcap)
Microsoft Teams
Data: 10/12
Assuntos tratados:
> Apresentação Link e BTG - Resultados 2020 e propostas para 2021;
> Andamento dos ajustes nos contratos e processos
de concorrência;

Jurídica e de Controles Internos
Presidente: Simone Moregola
(Liderança Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 17/12
Assuntos tratados:
> Discussão sobre
intermediário;

conceitos

de

distribuidor

e

> Discussão sobre quais produtos são caracterizados
como produtos de acumulação;
> Discussão sobre os artigos 15 e 32 § 3° da Resolução
CNSP 384/2020.

> Relato CCM/ CNseg;
> Calendário de reuniões 2021.
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Notícias
Balanço 2020
uma lenta recuperação gradual. É claro, não no mesmo
patamar dos outros anos”, afirmou Marcio Coriolano,
Presidente da CNseg.

CNseg avalia positivamente desempenho
do Setor de Seguros em 2020
A Confederação Nacional das Seguradoras realizou
uma coletiva de imprensa em 14 de dezembro, em
ambiente virtual, para apresentar o Balanço 2020 do
Setor Segurador, com a participação do Presidente da
CNseg, Marcio Coriolano, e dos Presidentes das quatro Federações: Antonio Trindade, Federação Nacional
de Seguros Gerais (FenSeg); Jorge Pohlmann Nasser,
Federação Nacional de Previdência Privada e Vida
(FenaPrevi); João Alceu Amoroso Lima, Federação
Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) e Marcelo
Farinha, Federação Nacional de Capitalização (FenaCap).
Confira os principais temas abordados:
Desempenho do setor - Em 2020, o setor vem sendo
impactado não apenas pela pandemia, mas também
pela taxa de juros, muito baixa – que afeta a rentabilidade do setor – pela redução da massa salarial e pela
volatilidade de ativos, que influencia a rentabilidade dos
planos de acumulação e capitalização, além das provisões técnicas das seguradoras em geral.
“O choque foi muito forte a partir de março. Em janeiro
e fevereiro, nós tínhamos o desempenho equivalente ao
que tivemos no ano passado e progressivamente alcançando todos os ramos. Veio a pandemia em março,
em abril fomos ao fundo do poço e em maio começou
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Ainda assim, Marcio Coriolano avaliou de forma positiva o desempenho do setor. “O ano de 2019 foi superlativo, com uma arrecadação perto de quase R$ 490
bilhões, incluindo Saúde Suplementar. Sem Saúde, o
faturamento também foi muito bom para todos os
ramos, R$ 270,2 bilhões (seguros, previdência e vida,
e capitalização), uma variação nominal de 12,1% sobre
2018, o que significou 9% de crescimento real. Em
2020, com a crise da pandemia, o desempenho ainda
é positivo, de 3,4% em 12 meses móveis até setembro
de 2020”, explicou. O Presidente da CNseg frisou que
uma caraterística do mercado segurador é a resiliência,
o que explica o crescimento real do setor de 2,8% até
setembro de 2020 sobre o PIB negativo de 4,8%.
Entretanto, na avaliação por segmentos, Marcio
Coriolano observou que a pandemia afetou todos os
ramos. “O desempenho de Danos e Responsabilidades
foi o que menos sofreu em termos de taxa de crescimento, com 4,6% em 12 meses móveis até setembro
de 2020, ainda que abaixo da observada em 2019, que
foi de 5,3%”.
Por outro lado, os Seguros de Vida/Riscos e os Planos
de Acumulação foram os que mais sofreram. Em 12
meses móveis até setembro de 2020, a taxa de crescimento de seguros de Vida foi de 4,6%, contra 13,9%
em 2019, e planos de acumulação de 3,1% contra
16,8% no mesmo período.
“Além da queda da massa da renda, houve toda uma
exacerbação de expectativas, que alcançou o mercado
financeiro, gerando volatilidade que atingiu bastante o
PGBL e o VGBL. O mesmo aconteceu com Capitalização.
No caso da Saúde Suplementar, ela deve fechar com os
mesmos 8,7% do ano passado, em razão da dinâmica
dos custos médicos e hospitalares”, avaliou.
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Pandemia - Para Jorge Pohlmann Nasser, Presidente
FenaPrevi, a pandemia fez o brasileiro ficar mais sensível à importância da aquisição de seguros.
“Nos seguros de Pessoas, temos que falar que cumprimos uma missão muito importante, que foi desconsiderar a cláusula de exclusão de pandemia no seguro
de Vida”, destaca. No terceiro trimestre de 2020, foram
pagos R$ 3,4 bilhões de indenizações no Vida, 26%
superior a igual período de 2019. “O setor mostrou resiliência em provisionamento para conseguir garantir a
solvência das suas empresas, das associadas e cobrir
uma cobertura que não era contemplada nos contratos
e, mais do que isso, atender a tempo e a hora os nossos
participantes”, ressalta.
Atividades do setor durante o isolamento social Coriolano avalia que nenhuma atividade do setor segurador foi prejudicada com o isolamento social.
“A boa notícia é que todos os planos de contingência
das seguradoras funcionaram, principalmente o teletrabalho, e as plataformas digitais. Ou seja, em todo esse
período, nós não tivemos nenhum comprometimento
maior dos nossos fundamentos”, avaliou Coriolano.
Legislação - Para Marcio Coriolano, houve preocupação porque diversos projetos de lei não levaram em
conta os principais fundamentos do seguro, colocando
em risco sua integridade, se fossem à frente.
“Do ponto de vista Legislativo, tivemos leis federais e
estaduais prevendo toda sorte de facilidades e ampliação de coberturas. Foram sete mil projetos de lei, o que
teve impacto na nossa atividade corporativa. Também
tivemos, no Judiciário, novos processos pedindo coberturas extraordinárias e de julgamentos de processos
importantes para o mercado segurador. A resposta do
setor veio por meio da flexibilização dos contratos de
vida e de seguro saúde. Todos sabem que, embora não
estivesse prevista a cobertura de catástrofes em seguro
de vida, alcançando aí a pandemia, houve um entendimento com a própria Susep para pacificar muitas das
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questões de mercado, dando cobertura de morte e
de doenças decorrentes de pandemias que não eram
previstas nos contratos de vida e de saúde. Trocamos
muitas informações com essas entidades internacionais,
como Fides e GFIA, que sofreram pressões parecidas em
seus países”, avaliou Marcio.
Reajustes dos planos de saúde - João Alceu Amoroso
Lima, Presidente da FenaSaúde afirma que é importante
a reposição ao longo dos 12 próximos meses dos reajustes suspensos dos planos de saúde nos meses de
setembro a dezembro.
“É fundamental manter a solvência do sistema. Não se
pode suspender reajustes previstos em contratos e não
recuperar isso. Caso contrário, pode haver problemas
mais adiante e custar mais caro para todos”, avaliou.
DPVAT - O Presidente da FenSeg, Antonio Trindade,
afirmou que, até o final de 2020, o mercado deve
tomar conhecimento de como será administrado o
Seguro DPVAT.
“A gente ainda não tem certeza de quem vai operar o
sistema de Seguro DPVAT, ou se a Caixa Econômica é
uma das alternativas para essa administração ao longo
de 2021. Ainda não está decidido a que preço esse
seguro será comercializado – se a custo ínfimo ou se
eventualmente a custo zero. O que se pretende – e estamos conversando enquanto indústria com o regulador –
é repor o DPVAT, um seguro extremamente importante
do ponto de vista social e acertar algum formato que
gere concorrência, em vez de monopólio. O formato
também deve beneficiar a indústria, o consumidor e a
República. Esse é o norte que estamos desenhando”.
Novas tecnologias - Para o Presidente da FenaCap,
Marcelo Farinha, a tecnologia pode ser muito útil para a
distribuição de títulos de capitalização.
“No primeiro momento, a pandemia afetou com a
queda da demanda pelo fechamento das unidades
físicas de distribuição. Em resposta, nossa distribuição
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que era física passou por uma transformação silenciosa,
possibilitando um acesso maior a plataformas digitais. A
crise intensificou algo que já estava acontecendo, permitindo um ambiente propício para novas formas de
relacionamento”, avalia.
Perspectivas para 2021 - O Presidente Marcio Coriolano
avalia que qualquer previsão para 2021 depende dos
cenários econômico e político. Além disso, não há perspectivas de as seguradoras deixaram o home office ou
voltaram a fazer eventos presenciais, disse o Presidente
da CNseg, Marcio Coriolano.
"Não temos data para voltar. Estamos trabalhando com
a premissa básica de que não vamos colocar em risco
a saúde dos colaboradores das empresas do Setor
Segurador, de jeito nenhum", explicou o executivo, destacando que tem voltado a aumentar a ocupação dos
hospitais por causa da ampliação do contágio.

"Vemos uma recuperação de vários ramos de seguros. O que começa agora é um processo de demanda
da sociedade. O coronavírus despertou um interesse
muito grande da proteção através de seguros", afirmou o
Presidente da Confederação Nacional das Seguradoras,
Marcio Coriolano, à publicação.
Outra matéria do mesmo veículo mostra que o momento
mais difícil para o setor, atingido pela crise do coronavírus
e pela baixa das taxas de juros, foi em maio, mas desde
então, vem se recuperando gradativamente, com destaque para ramos como rural e de riscos financeiros.
Os assinantes do Jornal Valor Econômico podem ler as
matérias na íntegra clicando nos links abaixo.
• Prêmios de seguro crescem 3,4% em 12 meses até
setembro, diz CNseg
• Seguros têm recuperação gradual desde maio

Presidente da CNseg explica ao MyNews
a razão de o setor segurador se manter
em alta na pandemia

Seguros têm recuperação gradual desde
maio e prêmios chegaram a R$271,3 bi
nos 12 meses terminados em setembro

O Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, foi entrevistado pela jornalista Gabriela Lisbôa, no Canal MyNews,
que queria entender a razão pela qual o setor segurador se manteve em alta, mesmo com a pandemia. Para
Coriolano, o sentimento da finitude e do risco ficou mais
forte nas pessoas, razão do aumento da procura pelos
Seguros de Vida e Saúde. Clique aqui e confira a íntegra
da entrevista.

Entre setembro de 2019 e de 2020, os prêmios de seguro
alcançaram a cifra de R$271,3 bilhões, representando um
aumento de 3,4% em relação ao período anterior, informou a edição de 15/12 do jornal Valor Econômico, com
base em números fornecidos pela CNseg, sem considerar
os produtos de saúde e o DPVAT.

VOLTAR

14

CNseg em ação

seguros em escala continental. É uma oportunidade de
interação que não podemos desperdiçar”.

CNseg presidirá a Comissão
Regional Sul da Fides de 2021 a 2024
O Presidente da Confederação Nacional das
Seguradoras, Marcio Coriolano, é um dos membros eleitos para o novo Conselho da Presidência da Federación
Interamericana de Empresas de Seguros (Fides). Ele será
o segundo Vice-Presidente na chapa eleita por aclamação na assembleia geral da Fides, realizada no último
dia 11 de dezembro.
Nessa condição, ele presidirá a Comissão Regional Sul
da Fides, composta por cinco representações da Região:
Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Coriolano
declarou que “além da satisfação e orgulho pela indicação da CNseg integrar o Conselho da Presidência
representando um conjunto de países tão expressivos da Fides é de uma enorme responsabilidade para
todos nós brasileiros. Há evidentes objetivos comuns
para garantir a sustentabilidade do sistema privado de

CNseg lança seu calendário de 2021
com temas de tecnologia e inovação
Apesar de remontar aos tempos dos fenícios, a atividade seguradora está em constante evolução, o que
explica ser a inovação uma dimensão tão relevante também para o nosso setor.

O novo Presidente eleito da Fides, Rodrigo Bedoya,
é o atual Presidente da Asociación Boliviana de
Aseguradores (ABA) e Vice-Presidente da Ciacruz de
Seguros y Reaseguros S/A. A posse dos novos dirigentes ocorrerá em janeiro de 2021 para um mandato de
três anos, encerrando-se em janeiro de 2024.
As demais comissões regionais da Fides serão conduzidas por: Eduardo Morón (Comissão Regional Andina);
Pilar González de Frutos (Comissão Regional Norte) e
Giancarlo Caamaño (Comissão Regional Centro América
e Caribe). As comissões têm como missão identificar
os desafios do setor segurador na sua área territorial
e propor soluções, que considerem as particularidades
de cada jurisdição e que estejam alinhadas às melhores
práticas em seguros.
A Fides é uma organização sem fins lucrativos que congrega as associações representativas do setor de seguros de 18 países da América Latina, Estados Unidos e
Espanha. Entre outras atribuições, cabe-lhe cuidar da
imagem institucional do seguro e do resseguro, de estimular seu desenvolvimento, de promover o intercâmbio
entre os mercados regionais e realizar pesquisas e programas de educação em seguros.

atividades do setor, além de conhecer as principais tecnologias que estão transformando o negócio, como a
telemedicina, os prontuários médicos eletrônicos, os
seguros paramétricos e as vistorias digitais.

Em 2021, a tecnologia e a inovação são o destaque do
calendário da CNseg, preenchendo com diversos temas
a edição deste ano.
Ao longo das folhas da edição 2021 do calendário da
CNseg, é possível entender, por exemplo, como a inteligência artificial e a big data se relacionam com as
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nas demais seções. No Boxe Estatístico, avalia-se
como promover quebras estruturais nas séries temporais, tema fundamental na análise estatística e na
econométrica. Já no Boxe Regulatório, um artigo trata
da nova abordagem de Gestão de Risco de Liquidez
proposta pela Susep, cujos impactos ainda são mensurados pelas comissões temáticas da Confederação
Nacional das Seguradoras.

Conjuntura CNseg nº 34 destaca avanço
do Seguro Cibernético e detalha a Saúde
Suplementar na pandemia
As razões do extraordinário aumento de venda dos
seguros cibernéticos no País, a proposta de novas
alternativas de pagamento de benefícios em previdência e vida por sobrevivência da longevidade, como
a capacidade da saúde suplementar ajudou a manter
o bom funcionamento de toda a cadeia produtiva de
Saúde durante a pandemia e a retomada dos títulos
de capitalização estão entre os temas de Destaques
dos Segmentos da Conjuntura CNseg nº 34.
São 23 páginas que incluem outros assuntos relevantes

Conjuntura CNseg nº 35:
comportamento heterogêneo dos
seguros permaneceu em outubro
Prêmios em forte evolução nos seguros de Danos
e Responsabilidades, mas em queda nos planos de
acumulação, fizeram a receita setorial retroceder em
outubro, quer seja na margem, quer seja no acumulado do ano. Na virada de setembro para outubro
(na margem), a queda foi de 8,8 % e, nos 10 meses
do ano, de menos 0,3%. Ao todo, a receita até outubro totalizou R$ 220 bilhões, sem incluir Saúde
Suplementar e DPVAT, de acordo com a 35ª edição
da Conjuntura CNseg.
“A queda na arrecadação do setor de seguros deveu-se aos segmentos de Cobertura de Pessoas e dos
Títulos de Capitalização, que, após a sinalização de
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O papel da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados, fundamental para implementação da Lei Geral
de Proteção de Dados e necessária à integração com
reguladores do mercado Seguro, é o tema do Boxe
Jurídico. No Boxe de Relações de Consumo, as muitas
inovações regulatórias ocorridas nessa matéria são
detalhadas, a começar da Resolução CNSP 382, que
trata das principais práticas de conduta no relacionamento com os clientes.
No Boxe de Produção Acadêmica, os leitores poderão se debruçar sobre uma variedade de temas,
desde impactos das fusões e incorporações no mercado segurador, passando pelo desempenho financeiro das operadoras brasileiras à luz do modelo
Fleuriet ou sobre a importância das operadoras na
demanda da prestação dos serviços assistenciais,
chegando ao uso da tecnologia para monitorar os
motoristas de carro.

retomada no crescimento nos meses anteriores, tiveram arrefecimento em outubro. Em contrapartida, o
segmento dos seguros de Danos e Responsabilidades
teve um comportamento positivo”, destacou o
Presidente da CNseg, Marcio Coriolano.
No segmento de Danos e Responsabilidades, a
expansão em outubro foi de 5,9% sobre setembro
e 12,7% sobre o mesmo mês de 2019. Mas chamou
a atenção o salto de receita apresentado por algumas modalidades no ano. A começar dos seguros de
Cascos Marítimos e Aeronáuticos (42%), Rural (30,4%),
Crédito e Garantias (15,5%), Patrimonial (9,9%),
Habitacional (7,6%), enumera Marcio Coriolano, em
editorial da nova edição da Conjuntura CNseg. No
acumulado do ano, a alta é de 5,1% nesse segmento.
Nos seguros de Pessoas, o ramo de Vida destacou-se
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em termos de alta no ano, acumulando crescimento
de 10,5% até outubro. Em contrapartida, os planos
de acumulação perderam tração, o que deve ter sido
causado pela volatilidade de investimentos no mercado financeiro. Após uma reação em setembro, os
produtos VGBL e PGBL, juntos, tiveram queda de
18,1% entre outubro e setembro e de 22,9% sobre
outubro de 2019. Já os seguros de Vida Risco tiveram, em outubro, desempenho inferior à média histórica, crescendo 1,2% sobre o mesmo mês do ano
passado, assinalou Marcio Coriolano.
O segmento de Capitalização também caiu em arrecadação no mês, de 16,0% em relação a setembro,
e de 10,9%%, se comparada a outubro de 2019.
Entretanto, foi a forte participação dos planos de
previdência privada aberta no conjunto da arrecadação do Setor Segurador (45,1% em bases de 12
meses) que pesou sobre o resultado. No ano, houve
decréscimo de 2,2% em Cobertura de Pessoas e
queda de 3,4% em Capitalização.
“Com o resultado de outubro, há dois meses para
o setor selar seu destino entre estável, positivo ou
ligeiramente negativo. Tudo dependerá de variáveis
importantes, desde a duração do recente agravamento da pandemia no Brasil, até as respostas macro
e microeconômicas à conjuntura caracterizada por
menor massa de renda e alta taxa de desemprego”,
ressalta Marcio Coriolano.

os seguros e as atividades econômicas aos quais se
destinam. O grupo Automóvel, por exemplo, avançou 0,2% nas vendas, seguindo o ritmo de recuperação apresentado pelas montadoras em outubro. Mesmo assim, permanece entre os ramos mais
impactados pela pandemia e marca perda de 3,6%
no ano até outubro, com total de R$ 28,7 bilhões.
Já o seguro de Transportes apresenta melhor
desempenho diante da reabertura do comércio e
do retorno das atividades econômicas em geral. Em
outubro, cresceu 26,9% comparando-se ao mesmo
mês do ano anterior, o maior avanço registrado
desde abril de 2019.
O outro texto faz um balanço dos indicadores econômicos no terceiro trimestre, demonstrando que a
recuperação de fato ocorre, porém num ritmo ainda
insuficiente para superar as perdas produzidas pela
pandemia. O material avalia a retomada da indústria no período e o comportamento dos indicadores
de confiança, com alerta de desaceleração no último
trimestre, além de jogar luzes sobre o cenário internacional e os danos causados pela segunda onda da
Covid-19. O debate sobre os rumos da inflação crescente nos últimos meses do ano está entre os destaques, porque pode acelerar a retomada do viés de
alta dos juros básicos. No radar, a questão da sustentabilidade fiscal e o risco de gerar um crescimento
menor, se houver descontrole do déficit público.

A expectativa volta-se para o resultado de novembro. Pela ótica de 12 meses móveis, se a receita subir
pelo menos 10% sobre o mesmo mês de 2019 (que
foi de R$ 22,8 bilhões), a taxa de crescimento setorial chegará a 1,7%, e caso não haja crescimento, se
reduzirá para 0,8%.
Dois outros temas são tratados nessa edição:
Análise de Mercado e Economia Brasileira
No primeiro, um vigoroso estudo detalha o comportamento de diversas modalidades e ramos no
mês de outubro- movimentou R$ 22,2 bilhões, sem
Saúde Suplementar e DPVAT- e faz a conexão entre
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Incidência de juros moratórios nas
obrigações civis e no contrato de seguro
e LGPD são os destaques nessa edição

Já está acessível para download a 13ª edição da Revista
Jurídica de Seguros da CNseg. Nesse número, o destaque vai para dois temas que tiveram bastante relevância em 2020. O primeiro se relaciona à incidência de juros
moratórios nas obrigações civis e no contrato de seguro,
que está em reavaliação pelo Superior Tribunal de Justiça,
haja vista, nas palavras dos articulistas Luiz Gustavo
Bichara e Thiago Lins, a “infindável divergência jurisprudencial sobre taxa de juros de mora a que se refere o art.
406 do Código Civil”.
O segundo tema em destaque diz respeito ao início de
vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD), matéria de extrema relevância cujas repercussões
no Setor de Seguros são abordadas em artigo por Mario
Viola, Mariana Mendonça e Leonardo Heringer.
Nessa edição, os leitores também vão encontrar outros
trabalhos de fôlego, de autoria de uma seleção de respeitados articulistas e pareceristas e, ainda, de magistrados,
autores de votos memoráveis sobre o setor.

Assista ao vídeo
A CNseg resume em vídeo os principais resultados e
objetivos alcançados pelo Setor de Seguros em 2020. O
Presidente da Confederação, Marcio Coriolano, afirmou
que os últimos nove meses foram duríssimos, colocando
todos à prova, mas a resposta do mercado foi muito
positiva, permitindo que o Setor evoluísse e avançasse
ainda mais, correspondendo a todas as demandas colocadas pela sociedade.

Especificamente sobre o Direito do Seguro, destacam-se dois artigos, com visões diferentes, sobre o tema do
Agravamento do Risco. Ernesto Tzirulnik e André Tavares
apresentam aos leitores sua ampla compreensão sobre
o seguro como fenômeno jurídico e trazem profundas
reflexões sobre o agravamento e suas repercussões na
órbita de interesses do segurador e do segurado.
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