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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 20 de agosto, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, 
entre outros:

Renúncia de Carlos André Guerra Barreiros 
(Prudential do Brasil Seguros de Vida) ao 
Conselho Diretor: comunicado que, em razão da 
renúncia ao cargo na Prudential do Brasil Seguros de 
Vida, o executivo deixa de ter assento no Conselho 
Diretor da CNseg, bem como reconhecida a sua 
contribuição para as atividades do Conselho Diretor.

Pesar: registrado pesar pelo falecimento do 
executivo Walter Malieni Júnior, Vice-Presidente do 
Banco do Brasil, que também foi Presidente e 
Conselheiro da Brasilprev. 

Conselho Consultivo da CNseg: relatada reu-
nião, em 22/07, do Conselho Consultivo da CNseg 
que contou com a participação dos Conselheiros 
Edson Franco, Solange Beatriz, Hélio Portocarrero, 
Jayme Garfinkel, Jorge Hilário, Julio Bierrenbach, Luiz 
Carlos Trabuco, Mauro César Batista e Mucio Novaes.

Reunião com a Fenacor sobre a Resolução  
nº 382/2020 - Práticas de Conduta: relatada reunião 
realizada em 27/07, que contou com a participação de 
representantes da Fenacor, Amando Vergilio, Marcelo 
Rocha, Alexandre Camilo e advogados, e do Setor 
Segurador, Marcio Coriolano (CNseg), Antônio Trindade 
(FenSeg), Jorge Nasser (FenaPrevi), Marcelo Farinha 
(FenaCap), Luiz Tavares (CNseg), Solange Beatriz 
(CNseg) e Glauce Carvalhal (CNseg).

Reunião com os Presidentes das Registradoras 
– SRO: relatada a reunião, em 04/08, para tratar do 
escopo das próximas fases do projeto (registro das 
operações dos demais ramos de seguro e das opera-
ções de previdência complementar aberta e 
capitalização). 

Relator: Marcio Serôa de Araujo Coriolano 
- Convidado: Tarcísio Godoy (Diretor-Geral): feita a 
apresentação sobre a ENS em que foram abordados, 
dentre outros, os impactos da pandemia nas ativida-
des, as soluções educacionais, as parcerias realiza-
das, as inovações, o alinhamento de interesse dos 
mantenedores Fenaseg e Fenacor.Para conhecimento

Projetos e Atividades da Escola  
de Negócios e Seguros (ENS)

Notícias do Presidente Nova Governança SRO: noticiado o encaminha-
mento do Ofício PRESI-149/2020, de 10/08, pela CNseg 
à Susep, solicitando a participação da Confederação em 
governança da Autarquia que tenha como objetivo a 
definição e desenvolvimento do escopo de premissas, 
parâmetros, variáveis e outros atributos técnicos relati-
vos ao registro eletrônico das operações dos vários 
ramos de seguros (que não o seguro garantia), de previ-
dência complementar aberta, capitalização e ressegu-
ros. A governança almejada contaria com representação 
qualificada da CNseg e das Federações associadas, além 
de representantes das registradoras homologadas e do 
setor de resseguros.

Relator: Luiz Tavares - Convidadas: Solange 
Beatriz e Glauce Carvalhal: feito breve histórico do 
conjunto de providências adotadas pela CNseg e 
Federações associadas em relação à interpretação e 
à aplicação da referida Resolução.

Resolução CNSP nº 382/2020 – 
Normas de Conduta e Comissão - 

Revisão do Guia e seus anexos I e II
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o Presidente Jorge Nasser comentou os assuntos de 
interesse da Federação e as estatísticas dos planos de 
acumulação e planos de riscos ( junho/2020). 

o Vice-Presidente da FenSeg, representando Antonio 
Trindade, atualizou o Conselho Diretor sobre os assun-
tos de interesse da Federação e as estatísticas dos 
Seguros de Danos e Responsabilidades ( junho/2020). 

o Presidente João Alceu Amoroso Lima compartilhou 
os assuntos de interesse do Setor e as estatísticas da 
Saúde Suplementar. 

não obstante a saída antecipada e justificada do exe-
cutivo, os assuntos foram previamente distribuídos 
pelo Presidente Marcelo Gonçalves Farinha.

IMK – Relato da Reunião de 07/08/2020 - 
Resseguro e outros: Alexandre Leal falou sobre os 
assuntos tratados e destacando a importância de a 
CNseg acompanhar e ter posicionamento a respeito 
das propostas apresentadas por ocasião das reuni-
ões do IMK. 

Comissões Temáticas da CNseg: apresentada 
planilha que demonstra acréscimo considerável de 
frequência dos executivos das empresas nas reuni-
ões das Comissões Temáticas da CNseg, no período 
de abril a julho de 2020 versus o mesmo período do 
ano anterior. Também na ocasião, agradeceu ao 
apoio desses profissionais, que muito contribuem 
para o debate de ideias e aprofundamento de temas.

Seguro Saúde - ADI CNseg - Lei (PB) nº 
11.735/2020: referendado o ajuizamento pela CNseg 
de ADI contra a Lei nº 11.735/2020, do Estado da 
Paraíba, que versa sobre Seguro e Plano de Saúde, 
vedando a suspensão e/ou cancelamento dos planos 
de saúde individuais e coletivo pelas operadoras por 
falta de pagamento dos usuários, durante a vigência 
das medidas de combate do coronavírus.

Para conhecimento

Extra Pauta

Assuntos das Federações:  
temas regulatórios, projetos,  

desempenho setorial

Relator: Luiz Tavares - Convidadas: Solange 
Beatriz e Glauce Carvalhal: Juros de 1% - 
Intervenção da CNseg como amicus curiae no REsp 
nº 1.081.149/RS – STJ: aprovado o ingresso da CNseg 
como amicus curiae no RESP nº 1.081.149/RS em 
tramitação na 4ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, sob a Relatoria do Ministro Luis Felipe 
Salomão, cuja controvérsia versa sobre a adequação 
da aplicação da taxa SELIC ou a taxa fixa de 1% ao 
mês do art. 406 do Código Civil nas dívidas civis.

Relator Convidado: Alexandre Leal - Convidada 
EY: Nelita Donatti: apresentado o cenário atual da 
Reforma Tributária no Congresso Nacional (PEC nº 
45, PEC nº 110 e PL nº 3887/2020). Foi registrado que 

Relator Convidado: Alexandre Leal: foram atuali-
zados os seguintes assuntos:

Consultas Públicas: encerrado o prazo e encami-
nhado posicionamento da CNseg para as Consultas 
Públicas Susep nº 14 (emissão de dívida vinculada a 
riscos de (res)seguros) e nº 15 (materialidade).

Projeto Revisão Norma de Investimentos: 
mapeamento das jurisdições internacionais

Assuntos Jurídicos

Reforma Tributária – PL nº 3887/2020

Assuntos Regulatórios e 
Projetos da CNseg

o PL nº 3887/2020 que institui a Contribuição Social 
sobre Operações com Bens e Serviços (CBS) poderá 
ser aprovado independentemente das PECs.
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Assuntos Jurídicos  
(reunião extraordinária)

Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas 
Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Microsoft Teams 
Data: 04/08
Assunto tratado:

> Resolução CNSP nº 382/2020 – Norma de Conduta.

Comunicação e Marketing  
(reunião extraordinária)

Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros)
Microsoft Teams 
Data: 06/08
Assunto tratado:

> Apresentações das agências finalistas da RFP sobre 
o novo conceito criativo.

Governança e Compliance
Presidente: Simone Negrão (Mapfre Seguros Gerais)
Microsoft Teams 
Data: 11/08
Assuntos tratados:

> Reporte da reunião com o BACEN sobre Open 
Banking e próximos passos;

> Reporte da participação da Comissão no evento 
do IPLD – Karini Madeira (CNseg) e Estela Gouveia 
(Tokio Marine);

> Relato da reunião GT Regulação FIDES em 07/08:

• Nova Lei de PLDFT do Uruguai;

• Novo conceito da revisão da Circular Susep nº 445. 

> Atualização SRO;

> Consultas Públicas Susep nºs 14, 15 e 16/2020:

• Consulta Pública nº 14 – ILS;

• Consulta Pública nº 15 – altera a Circular Susep nº 
517 (materialidade);

• Consulta Pública nº 16 – altera a Circular Susep nº 
256/2004, que dispõe sobre as regras de funciona-
mento e os critérios para operação das coberturas 
dos seguros de danos.

> Suitability;

> Outros assuntos.

Administração e Finanças / Atuarial
Presidente: Laenio Pereira (SulAmérica) e Marcos 
Spiguel (Prudential do Brasil)
Microsoft Teams 
Data: 11/08
Assuntos tratados:

> Reunião com representantes do IBRACON para ali-
nhamento sobre os seguintes temas:

• Materialidade da auditoria independente;

• Constantes da Consulta Pública Susep nº 15/2020.

Processos e Tecnologia da Informação
Presidente: José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Microsoft Teams 
Data: 13/08
Assuntos tratados:

> Resolução CNSP nº 382/2020 (conduta) – relato 
Surec; 

> Atualização sobre SRO – relato Supat;

> Benchmark Covid-19 / home office / plano para 
retorno presencial;

> Outros assuntos.

Assuntos Fiscais  
(reunião extraordinária)

Presidente: Patrícia Rocha (Porto Seguro)
Microsoft Teams 
Data: 17/08
Assuntos tratados:

> Apresentação do escritório Bichara Advogados;

> Apresentação e debate dos alinhamentos em rela-
ção ao PL 3887/2020 (Contribuição sobre Bens e 
Serviços).

Inteligência de Mercado 
Presidente: Alex Korner (Santander Capitalização)
Microsoft Teams 
Data: 19/08
Assuntos tratados:

> Apresentação Jornada de Transformação em 
Seguros por Luis Rasquilha | Inova Consulting;

> Apresentação mudanças no comportamento de 
compra dos consumidores no cenário pós-pande-
mia por Celso Andrade e Kleber Eustáquio | Uotz;

> Apresentação dos GTs.

Comissões Temáticas
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Comunicação e Marketing
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros)
Microsoft Teams 
Data: 19/08
Assunto tratado:

> Resultado da votação nas agências participantes 
da RFP;

> Proposta de WebTec de comunicação – conceito, 
datas, participantes etc.;

> Podcast CNseg.

Investimento 
Presidente: Roberto Takatsu (HDI Seguros) 
Microsoft Teams 
Data: 19/08
Assunto tratado:

> Consolidação das manifestações da proposta ini-
cial do IMK para modernização dos FIPs.

Resseguro 
Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Microsoft Teams 
Data: 21/08
Assunto tratado:

> Alinhamento sobre as propostas da Fenaber de 
alteração à LC 126/2007.

Sustentabilidade e Inovação
Presidente: Fátima Lima (Mapfre Seguros Gerais)
Microsoft Teams 
Data: 21/08
Assuntos tratados:

> Alinhamento sobre o paper da GFIA: “Mensagens-
Chave para finanças sustentáveis”;

> Participação do Diretor-Executivo de Investimentos 
da Zurich Santander, John Liu, para apresentação 
da estratégia de integração ASG na Política de 
Investimentos da empresa, além de conferir uma 
perspectiva sobre o avanço do tema nas searas 
regulatórias, e de recomendações internacionais.

Assuntos Jurídicos 
Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas 
Brasil)

Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Microsoft Teams 
Data: 25/08
Assuntos tratados:

> Ofício Susep referente ao cadastro CNJ para aten-
dimento às ordens judiciais sobre informações de 
seguros, previdência e capitalização, bem como 
bloqueio e constrição de ativos, com participa-
ção de 25 (vinte e cinco) membros da Comissão de 
Governança e Compliance;

> Reforma Tributária – Atualização;

> Atualização/Desdobramentos Resolução CNSP nº 
382/2020 (Norma de Conduta);

> Suspensão de Comissão - Recadastramento 
– Corretores;

> Recurso Extraordinário nº 1101937, que discute a 
territorialidade de decisão em Ação Civil Pública;

> Exclusão de cobertura em contratos de seguro; 

> ADI nº 6.396 - Contratação direta de resseguro;

> Assuntos gerais – Fim da vigência da Medida 
Provisória nº 927/2020 - Análise jurídica do home 
office.

Assuntos Fiscais
Presidente: Patrícia Rocha (Porto Seguro)
Microsoft Teams 
Data: 26/08
Assunto tratado:

> Apresentação do escritório Mattos Filho sobre 
alguns aspectos do PL nº 3.887/2020 (Contribuição 
sobre Bens e Serviços – CBS).

Gestão de Risco
Presidente: Laurindo Lourenço dos Anjos (Itaú Vida 
e Previdência)
Microsoft Teams 
Data: 27/08
Assuntos tratados:

> Regulação de Riscos Cibernéticos – pesquisa 
enviada pela SUPAT e próximos passos – relato 
Karini Madeira e Luciana Dall’Agnol;

> Circular Susep nº 590 - Artigos 108-E e 108-R – 
apresentação do relatório de gestão de riscos e 
pontuação dos treinamentos in company;

> Revisão dos requisitos da norma de fator reduzido 
– benchmark com os membros da comissão;

> Consultas Públicas Susep em andamento – relato 
FenSeg e CNseg;

> Relato do GT IMK – grupo 2 – proposta de flexibili-
zação da oferta preferencial – relato Karini Madeira 
e Luciana Dall’Agnol;

> Outros assuntos.
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Pauta Informativa

Programa Habitacional do Ministério do 
Desenvolvimento Regional: informado que a 
Secretaria Nacional de Habitação, vinculada ao 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), está 
desenvolvendo estudos para retomar o Programa 
Minha Casa Minha Vida, sendo a FenSeg convidada a 
participar do projeto pelo Diretor da Susep, Danilo 
Moura. O MDR tem interesse em contratar seguros para 
a Faixa 1, que anteriormente era assumida pelo próprio 
Governo.  A FenSeg criou o GT multidisciplinar com-
posto por representantes das seguintes Comissões 
Técnicas: Risco de Crédito e Garantia, Seguro 
Habitacional, Riscos de Engenharia e Patrimoniais. O 
programa será denominado “Casa Verde e Amarela”.

GT- Crowdin-in - Financiamento e Garantias ao 
Comércio Exterior: comunicado que a Subsecretaria 
de Financiamento ao Comércio Exterior e Secretaria 
Executiva da Câmara de Comércio Exterior, ligadas ao 
Ministério da Economia, com o objetivo de fazer um 
diagnóstico detalhado dos problemas de Crédito à 
Exportação sob a perspectiva dos usuários do sistema 

Diretoria FenSeg
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade, 
em 6 de agosto, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Representações FenSeg - Comissões Temáticas 
CNseg: acolhida, por unanimidade, a substituição, solici-
tada pela Too Seguros, de Michele Moromizato (Too) por 
Eidi Holanda Cavalcanti da Trindade (Too), na Comissão de 
Governança e Compliance da CNseg..

Plano de Trabalho para análise da Consulta Pública 
nº 16/2020: aprovado o plano de trabalho para desenvol-
vimento das discussões e análise, além de registrados 
aspectos mais importantes da referida CP.

Proposta de novo modelo para o Seguro DPVAT: 
deliberada a continuidade do plano de trabalho para a ela-
boração de proposta de novo modelo para o Seguro 
DPVAT.

Pauta Deliberativa que são o bancos financiadores, os exportadores e as 
seguradoras, criaram um GT para identificar as alternati-
vas e sugestões para aperfeiçoamento das políticas de 
apoio à exportação. Todas as seguradoras que operam 
com seguro de crédito foram convidadas a participar. A 
coordenação dos trabalhos pela FenSeg será feita por 
Cristina Salazar (CESCE Brasil), Vice-Presidente da 
Comissão de Riscos de Crédito e Garantia.

Pátio Legal: relatada a existência de duas frentes que 
devem ser tratadas com relação ao encerramento das 
atividades do pátio legal: convênio com o Estado do RJ e 
o contrato com a Cevera. Ao final, foi registrado que, 
após as tratativas com o Estado e a Rebocar, será neces-
sária a orientação sobre os procedimentos pelas áreas de 
sinistros de automóvel para que as seguradoras possam 
dar continuidade às recuperações e ao seu trabalho.

Base de Dados dos Corretores de Seguros (Susep): 
informado que a CNseg, FenSeg e FenaPrevi, em con-
junto, estão tentando resolver as dificuldades encontra-
das pelas seguradoras na consulta e importação de 
dados dos corretores recadastrados. 
 

Ciclone Bomba – Matéria na Imprensa: informado 
sobre a repercussão positiva na mídia das ações conjun-
tas das Seguradoras no atendimento à população de 
Santa Catarina, que sofreu com a destruição de residên-
cias, lojas e veículos, em decorrência de forte ciclone.  
Ainda sobre o clima, que vem se modificando ao longo 
dos anos, a Diretoria entendeu oportuna a realização de 
apresentação sobre mudanças climáticas, que poderá 
se dar nas próximas reuniões. 

Consulta Pública Susep nº 14/2020 - ILS – 
Insurance Linked Securities: disponibilizado, para atu-
alização e ciência da Diretoria, quadro com sugestões 
preliminares acerca da referida CP.

Demonstrações Financeiras: apresentadas as 
demonstrações financeiras de junho/2020.

Estatísticas da Susep: apresentadas as estatísticas 
da Susep até maio/2020.
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Riscos Patrimoniais Massificados
Presidente: Jarbas de Medeiros Baciano (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 04/08
Assuntos tratados:

> Circular nº 382 – atualização; 

> Consulta Pública nº 16/2020; 

> Atualização do IP – Residencial;

> Levantamento sobre a exposição em Lucros 
Cessantes;

> Assuntos gerais.

Seguro Habitacional
Presidente: Lincoln Peixoto da Silva (Caixa Seguradora)
Microsoft Teams 
Data: 04/08
Assuntos tratados:

> Resolução nº 382/2020 – Status atualização;

> Processo STJ - Recursos Repetitivos nºs 1.803.225/
PR e 1.799.288/PR - Fixação do termo inicial da pres-
crição de Vício de Construção (contratos ativos ou 
extintos – SFH);

> Processo STJ - Recursos Repetitivos nº 1.804.965/SP 
– Decidido como pertinente a cobertura de Vício de 
Construção pela Apólice Pública - Possibilidade de 
afetação ao SH/AM e Fornecimento de Roteiro de 
Defesa;

> Processo STJ - REsp nº 1.743.505 – Decisão quanto 
ao encerramento do direito à cobertura de Vício de 
Construção pela Apólice Pública após 1 ano do tér-
mino do financiamento;

> SRO – atualizar andamento do projeto; 

> Curso de Seguro Habitacional (atualização); 

> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos
Presidente: Thisiani Matsumura (XL Seguros)
Microsoft Teams
Data: 05/08
Assuntos tratados:

> Palestra sobre Lucros Cessantes aplicados ao setor 
elétrico;

> Consulta Pública nº 16/2020; 

> Resolução nº 382 – continuidade;

> Avaliação dos trabalhos em desenvolvimento; 

> Assuntos gerais.

Prevenção e Combate à Fraude
Presidente: Anderson Mendonça (SulAmérica)
Skype for Business
Data: 06/08
Assuntos tratados:

> Consultoria;

> Relatos das Subcomissões: Assistência 24h, 
Automóvel, Patrimonial e Transporte;

> Assuntos Jurídicos; 

> Assuntos da GPCF;

> Congresso Panamericano de Delitos em Seguros – 
COPADES 2020;

> Assuntos gerais.

Seguros Gerais Afinidades
Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis (Zurich Minas 
Brasil)
Microsoft Teams 
Data: 07/08
Assuntos tratados:

> Apresentação Portal de Estatística CNSeg e discussão 

Comissões

SRO – Sistema de Registro de Operações: informado que a Susep já teria homologado duas registradoras para 
as operações do SRO. Além das empresas CERC e CSD, já estão sendo qualificadas pela Autarquia a B3 e a SERASA, que 
futuramente entrarão em operação. A CNseg está representada em Grupo de Trabalho específico que está estudando 
como serão feitos tais registros 

Pauta Informativa
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sobre a metodologia adotada nas projeções;

> Notícia sobre simplificação de produtos pela Susep;

> Consulta Pública nº 16/2020;

> Circular nº 382 – atualização;

> Relato da reunião realizada em 05/08/2020 com a 
Susep sobre Microsseguro;

> Assuntos gerais.

Transportes
Presidente: Paulo Alves (Axa XL)
Microsoft Teams 
Data: 11/08
Assuntos tratados:

> Consulta Pública nº 16/2020 – Principais Alterações 
e Normativos Revogados;

> Carta DDR – Data e Assinatura;

> Ajustamento de Prêmio;

> Assuntos gerais.

Seguro Habitacional  
(reunião extraordinária)

Presidente: Lincoln Peixoto da Silva (Caixa Seguradora)
Microsoft Teams 
Data: 13/08
Assunto tratado:

> Alinhamento das proposições da Comissão em rela-
ção à CP nº 16/2020, que dispõe sobre as regras 
de funcionamento e os critérios para operação das 
coberturas dos seguros de danos.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Rocha (SulAmérica)
Microsoft Teams 
Data: 13/08
Assuntos tratados:

> Ata Subcomissão de Projeto de Lei: ciência;

> Resolução CNSP nº 382/2020 – Consulta da 
Comissão de Seguros Gerais/Afinidades;

> Registro de Operações de Seguro Garantia – obri-
gatoriedade de incluir Contrato de Contra Garantia 
no SRO;

> Suspensão da Comissão – Recadastramento de 
Corretores – Consulta FenaPrevi;

> Grupo A.H. Leilões;

> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos 
(reunião extraordinária)

Presidente: Thisiani Matsumura (XL Seguros)
Microsoft Teams
Data: 13/08
Assunto tratado:

> Alinhamento das proposições da Comissão em rela-
ção à CP nº 16/2020, que dispõe sobre as regras 
de funcionamento e os critérios para operação das 
coberturas dos seguros de danos.

Riscos Patrimoniais Massificados  
(reuniões extraordinárias)

Presidente: Jarbas de Medeiros Baciano (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Datas: 14, 17 e 20/08
Assunto tratado:

> Alinhamento das proposições da Comissão em rela-
ção à CP nº 16/2020, que dispõe sobre as regras 
de funcionamento e os critérios para operação das 
coberturas dos seguros de danos

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos (Tokio 
Marine)
Microsoft Teams 
Data: 18/08
Assunto tratado:

> Lucros Cessantes em razão da Covid-19 - participa-
ção especial do Dr. Diógenes Gonçalves.

Riscos de Engenharia
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Microsoft Teams 
Data: 18/08
Assuntos tratados:

> Apresentação dos trabalhos em desenvolvimento; 

> Assuntos gerais.

Automóvel
Presidente: Walter Pereira (Zurich)
Microsoft Teams
Data: 19/08
Assuntos tratados:

> Assuntos da SUPEN;

> Consulta Pública Susep nº 16/2020;

> Estatísticas de mercado;
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> Assuntos de Sinistros;

> Central de Bônus;

> Assuntos gerais;

> Novo convênio Pátio RJ.

Automóvel  
(reunião extraordinária)

Presidente: Walter Pereira (Zurich)
Microsoft Teams
Data: 19/08
Assunto tratado:

> Novo convênio Pátio RJ, com a participação de repre-
sentantes da empresa Rebocar e do Sindseg-ES/RJ.

Risco de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Microsoft Teams
Data: 20/08
Assuntos tratados:

> Atualização do projeto em desenvolvimento com o 
MDR (Rafael Bertramello e Átila Santos);

> Atualização do projeto Crowding – in (Cristina 
Salazar e Larissa Belizário);

> Atualização do projeto APEX (Cristina Salazar e 
Larissa Belizário);

> Termo de Compromisso de Cosseguro – andamento 
da consolidação;

> Assuntos gerais.

Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 20/08
Assuntos tratados:

> Academia Nacional de Seguros e Previdência 
(ANSP);

> Participação de Juliano Ferrer, Presidente da 
Cátedra de Agronegócio da ANSP e Vice-Presidente 
da Associação Internacional do Direito do Seguro 
(AIDA);

> Subvenção Federal;

> Ajuste no calendário de subvenção;

> Projeto-piloto Proagro;

> Reuniões do Monitor de Seguro Rural;

> Demanda do MAPA sobre Comissão de Corretores;

> Solicitação de Subvenção por seguradoras do 
mesmo grupo econômico;

> Subvenção Estadual: Paraná e São Paulo;

> Instituto PensarAgro;

> Consultoria;

> Reforma Tributária;

> Relatos dos Grupos de Trabalho:

• GT Assuntos Susep

• GT Equipamentos e Penhor Rural

• GT Proagro

• GT RNS Rural

• GT Capacitação de Corretores

• GT Base de Dados

> Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos (Tokio 
Marine)
Microsoft Teams 
Data: 24/08
Assunto tratado:

> Alinhamento das proposições, recebidas de todo o 
mercado, em relação à CP nº 16/2020, que dispõe 
sobre as regras de funcionamento e os critérios para 
operação das coberturas dos seguros de danos.

Seguro Rural  
(reunião extraordinária)

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 26/08
Assuntos tratados:

> FESR – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural e 
Fundo de Catástrofe;

> Cronograma de Subvenção.
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Diretoria FenaPrevi
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge 
Pohlmann Nasser, em 3 de agosto, em caráter extraordinário, por videoconferência, para tratar das 
propostas apresentadas ao IMK, referentes ao tema “Maior Abertura do Mercado Ressegurador”. E, 
na reunião ordinária, em 19 de agosto, tratou-se dos seguintes assuntos, entre outros:

Seguro DPVAT;
Reestruturação da Federação; 

Reunião do IMK referente à “Securitização de 
Dívidas de Entes Federativos”; 

Investimentos ASG.

Gestora do SIDE
Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz (Bradesco)
Microsoft Teams 
Data: 18/08
Assuntos tratados: 

> Novo Fluxo do SIDE;

> LGPD;

> Melhorias e Backlog.

Investimentos (reunião extraordinária, em con-
junto com a Comissão de Investimentos da CNseg)

Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto 
Data: 19/08
Assunto tratado:

> Consolidação das manifestações da proposta inicial 
do IMK para Modernização dos FIPs.

Atuarial 
Presidente: Celina da Costa e Silva (BrasilPrev)
Meio Remoto 
Data: 20/08
Assuntos tratados: 

> Relato da reunião com a Susep sobre ETTJ, em 
17/08/2020;

> IFRS 17; 

> Planos Tradicionais; 

> Planos Padronizados – VGBL, VGBL Vida Planejada, 
VGBL Programado e VGBL Programado Vida 
Planejada.

Comissões

Assuntos Jurídicos
Presidente: Greicilane Ruas (Icatu)
Meio Remoto
Data: 26/08
Assuntos tratados: 

> ITCMD;

> Assuntos tramitando na esfera judiciária: 

> Art. 3º da Circular Susep nº 605/2020 - Estipula prazo 
para guarda de documentos e dispõe sobre armaze-
namento de documentos das operações de seguro, 
cosseguro, resseguro, capitalização, retrocessão, 
previdência complementar aberta e intermediação;

> Recadastramento de corretor de seguros; 

> Resolução CNSP nº 382/20 – Práticas de conduta 
adotadas pelas sociedades seguradoras, sociedades 
de capitalização, entidades abertas de previdência 
complementar e intermediários, no que se refere 
ao relacionamento com o cliente, e sobre o uso do 
cliente oculto na atividade de supervisão da Susep;

> Prazo para liberação de reserva de plano de pre-
vidência complementar para o(s) beneficiário(s) em 
caso de morte do participante/segurado.

Investimentos
Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)

Meio Remoto 
Data: 27/08
Assuntos tratados: 

> Dúvidas relacionadas à Resolução CMN nº 
4.444/2015;

> Investimentos ASG; 
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> IMK I Securitização das Dívidas de Estados, DF e 
Municípios; 

> Fundos de responsabilidade limitada instituídos 
pela Lei de Liberdade Econômica.

Produtos por Sobrevivência
Presidente: João Batista Mendes (Zurich Santander)

Meio Remoto 
Data: 31/08

Assuntos tratados: 

> Desenvolvimento do mercado de rendas;

> ETTJ-Fator de Rendas;

> Necessidade de Anuência Prévia do Participante;

> Prazos de cotização e liquidação dos FIEs quando 
relacionados à baixa da PMBAC; 

> Planos Tradicionais.

Diretoria FenaSaúde
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu 
Amoroso Lima, em 19 de agosto, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre 
outros:

Projetos de Lei;
Assuntos jurídicos;

Assuntos regulatórios;

Comissões

Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams 
Data:  04/08/2020
Assuntos tratados:

> Projetos de Lei;

> Resolução Normativa nº 458/2020;

> TUSS – Alterações na Tabela 22;

> Registro Nacional de Implantes (RNI);

> Junta Médica e Odontológica;

> Diálogos DIPRO – Reformulação da Política de 
PromoPrev;

> Prescrição off label de oncológicos IV;

> Cirurgias de transgenitalização.

Relacionamento com Clientes
Presidente: Andrea Fortes (Amil)
Microsoft Teams 
Datas: 05 e 12/08
Assunto tratado: 

> Notificação de Intermediação Preliminar (NIP/ANS).

Contábil 
Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Microsoft Teams 
Datas: 06 e 18/08
Assunto tratado:

> Reforma tributária.

GT COPISS
Coordenador: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Microsoft Teams
Data: 07/08
Assuntos tratados:

> Impacto da LGPD nos Processos do Padrão TISS;

> Tabela 38;

> GT Conteúdo e Estrutura.

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Golden Cross)
Microsoft Teams
Data: 11/08
Assuntos tratados:

> (Ir)Retroatividade do Estatuto do Idoso;
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> Limitação territorial da sentença em Ação Civil 
Pública;

> RN nº 456/20 da ANS, que dispõe sobre a suspen-
são dos artigos12, § 2º, da RN nº 363/2014, e 6º da 
RN nº 364/2014, para fins de cumprimento da deci-
são judicial;

> Ofícios do STJ (coparticipação e rede referenciada);

> PL nº 3768/20 (cobertura para autismo);

> Ação Civil Pública (autismo);

> Redimensionamento de Rede (proposta da ANS de 
Resolução Normativa);

> Reforma Tributária (atualizações);

> Abusividade de cláusula contratual que exclua pro-
cedimento ou medicamento;

>  Lei (PB) nº 11.633/2020 e Lei (SP) nº 16.874/2018.

Solvência 
Vice-Presidente: Glaucia Carvalho (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 17/08/2020
Assuntos tratados:

> Impactos financeiros do Estatuto do Idoso;

> Provisionamento de litígios fiscais;

> Informe: Apreciação da minuta de Resolução 
Normativa sobre Capital Baseado no Risco de 
Crédito.

Técnica de Saúde
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes (Notredame/
Intermédica)
Microsoft Teams
Data: 18/08
Assuntos tratados:

> Resolução CNSP nº 382;

> Atualização das discussões da CRC;

> Temas da DIPRO;

> 532ª DICOL, 13/08/2020:

• Ressarcimento ao SUS (CP nº 78);

• IDSS;

• COPISS;

> Reajuste de Planos Individuais;

> LGPD;

> GT COPISS.

Ética
Presidente: Erika Fuga (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 19/08
Assuntos tratados:

> Temas apresentados pelas associadas em rela-
ção aos principais procedimentos auditados pelas 
operadoras.

Comunicação 
Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Microsoft Teams
Data: 25/08
Assuntos tratados:

> Preparação para o 4º Encontro de Comunicação da 
Saúde Suplementar;

> Participação de integrantes da equipe de eventos da 
CNseg e de integrantes da equipe de comunicação 
da FenaSaúde para discutir a formatação do evento 
em plataforma digital.

Técnica de Saúde
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes (Notredame/
Intermédica)
Microsoft Teams
Datas: 25 e 26/08
Assunto tratado:

> Reajuste.
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Participação da FenaSaúde em eventos do setor

10º Edição Fórum Nacional de Políticas 
de Saúde em Oncologia
Tema:  Os desafios da incorporação das drogas orais nos 
planos de saúde
Debatedora: Vera Valente
Data: 05/08/2020

2º Webinar FenaSaúde 
Tema: Judicialização no Novo Normal
Mediadora: Vera Valente
Debatedores: Dra. Angélica Carlini, Dr. Luiz Mario 
Moutinho, Dr. Werson Rêgo 
Data: 06/08/2020

Seminário Folha de S. Paulo
Tema: A saúde do Brasil
Debate: Crise econômica e transparência
Debatedora: Vera Valente
Data: 27/08/2020

Maratona de Lives da SAHE: Masterclass 
Saúde Suplementar
Tema: Lições da pandemia para o setor privado
Entrevistada: Vera Valente
Data: 27/08/2020

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, em 19 
de agosto, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Apresentação SRO e revisão da Resolução Bacen 
CVM nº 4.444/2015 - Diretor Técnico da CNseg, 
Alexandre Leal: apresentado o andamento dos tra-
balhos em relação à Resolução CNSP nº 383/20, que 
trata do registro das operações de seguro, previdên-
cia e capitalização. Foi dado conhecimento da homo-
logação de sistemas e credenciamento das registra-
doras. Foi apresentado, ainda, o andamento do traba-
lho que está sendo realizado pela EY de revisão 
estrutural da Resolução CMN nº 4.444/2015. 

 Participação FIFE 2020: aprovada a participação 
da FenaCap no Fórum Interamericano de 
Filantropia Estratégica (FIFE). O tema da palestra 
foi: “Título de Capitalização: Um novo instrumento de 
captação de recursos para o terceiro setor”, ocorrido 
em 27/08. Participaram como mediador: Carlos 
Alberto Corrêa – Diretor-Executivo; debatedores: 

Conhecimento

Deliberações

Natanael Castro – Presidente da CPC+CAT+CTI, 
Simone Moregola – Presidente da CAJ+CCI e Eduardo 
Berto – Coordenador GT Modalidade Filantropia.

 Guia de Orientação (Resolução nº 382/2020): 
aprovado o manual de orientação sobre a referida 
resolução do mercado de Capitalização.

Apresentação pelos coordenadores dos GTs: 
apresentada a matriz de sensibilidade dos assuntos 
discutidos nos grupos de trabalhos desenvolvidos 
pelos GTs Financeiro, Transformação Digital, Incentivo 
e Conduta.

Susep e PLs em tramitação: dado conhecimento 
sobre decisões e flexibilizações da Susep e Projetos de 
Lei em tramitação no Congresso, que afetam o mer-
cado de Capitalização.
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Temas relevantes: comentados os temas relevantes 
que estão sendo discutidos com a CNseg e com as 
Comissões Técnicas.

Execução Orçamentária: apresentadas receita e 
despesas da Federação de janeiro a julho de 2020.

Dados estatísticos do mercado de Capitalização: 
apresentados os dados estatísticos da Susep de 
junho/2020.

Atas Comissões Técnicas: informado sobre os 
assuntos discutidos nas Comissões da FenaCap.

Comissões

Produtos, Atuarial e de Tecnologia
Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 08/07
Assuntos tratados:

> Apresentação da evolução dos trabalhos dos GTs;

> Relatos Comissões Técnicas da CNseg - CAT e CPTI.

Produtos, Atuarial e de Tecnologia
Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 12/08
Assuntos tratados:

> Planejamento emergencial - Andamento dos GTs; 

> Base de Dados dos Cessionários - Modalidade 
Incentivo;

> Relato das Comissões da CNseg (CPTI e CAT).

Comunicação
Presidente: Roberta Andrioli (Brasilcap)
Microsoft Teams
Data: 12/08
Assuntos tratados:

> GT "segurês" - grupo de trabalho da comissão de 
inteligência do mercado da CNseg;

> Relato da Comissão de Comunicação e Marketing 
da CNSeg - campanha de posicionamento e o webi-
nar de comunicação;

> Apresentação Link e BTG - 1º semestre 2020.

Administração e Finanças
Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 28/08
Assuntos tratados: 

> Últimas notícias da Susep (principais pleitos e 
pendências); 

> Reforma Tributária; 

> Relato do representante da CAFIS/CNseg; 

> Relato do representante da CINV/CNseg.

Jurídica e de Controles Internos
Presidente: Simone Moregola (Liderança Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 17/08
Assuntos tratados:

> Relato do GT de PLs;

> LGPD.
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A Rádio CNseg, iniciativa da Confederação Nacional das 
Seguradoras, que desde sua inauguração em outubro 
de 2016 já produziu mais de 1.600 programas e mais de 
80 horas de conteúdo informativo relacionado ao mer-
cado segurador, lançou, em 1º de setembro, o formato 
de podcast em seus programas, tornando a mensagem 
do seguro ainda mais acessível ao grande público.    

Alinhados às novas tendências de comunicação digital, os 
programas da Rádio CNseg podem ser acompanhados 
por meio do agregador de conteúdo preferido de cada 
um (Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcast ou 
Castbox) ou pelo site da própria emissora (radio.cnseg.
org.br), podendo ser baixados para serem acompanha-
dos no momento mais conveniente.  

O programa “Fala Presidente”, o “Boletim da 
Confederação” e os boletins das Federações associadas 
têm a marca “SeguroCast” e um maior tempo de duração, 
possibilitando o aprofundamento dos temas tratados.

O material veiculado pela Rádio CNseg desde o seu lan-
çamento ficará disponível na seção "Acervo da Rádio 
CNseg", no site do canal.  

Lembre-se de que você também pode acessar os pod-
casts e conhecer mais sobre o mercado segurador e seus 
produtos e serviços, que levam proteção e tranquilidade 
a milhões de brasileiros, através do site da Rádio CNseg.

A arrecadação do mercado segurador brasileiro no pri-
meiro semestre deste ano somou R$ 121,07 bilhões, 
queda de 3,5% em comparação ao mesmo período do 
ano passado. O número exclui o ramo de saúde e o 
seguro de danos pessoais causados por veículos auto-
motores de via terrestre (Dpvat).

A redução não foi maior por causa dos planos de previ-
dência privada VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), 
afirmou, em entrevista à Agência Brasil, o presidente da 
Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Marcio 
Coriolano. Com as taxas de juros baixa, os ativos têm 
volatilidade reduzida, o que torna os planos de previdên-
cia mais atrativos, em razão de proteção de mais longo 
prazo que oferecem, informou o executivo.

No ano passado, o setor fechou com aumento da receita 
de 12,2%. Apesar disso, a expectativa para 2020 era de 
expansão a taxas menores, mesmo antes da pandemia 
do novo coronavírus. Em janeiro, as médias de cresci-
mento começaram a baixar, mas, no primeiro trimestre, 
houve aumento de 7,8%, ainda sem o efeito da Covid-19, 
porque as medidas de isolamento social só foram decre-
tadas a partir do fim de março.

Marcio Coriolano lembrou que abril foi o pior mês, 
durante a pandemia, para a economia como um todo, 
com retração de 21,4% em relação a março, para o mer-
cado de seguros. "Teve um impacto muito forte para o 

Rádio CNseg agora em  
formato de podcast

Em entrevista, Marcio Coriolano 
comenta queda no mercado 
segurador devido à pandemia

Notícias

setor segurador". No mês 
seguinte, entretanto, o 
mercado "deu uma rea-
gida", também principal-
mente devido aos segu-
ros de previdência VGBL, 
evoluindo 11,4%. Sem 
esses planos, teria ocor-
rido queda de 2,3% em 
maio.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/pandemia-reduz-em-261-receita-do-setor-de-seguros-nacional-em-abril
https://radio.cnseg.org.br/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/pandemia-reduz-em-261-receita-do-setor-de-seguros-nacional-em-abril
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Pandemia afeta desempenho  
do setor no semestre

A arrecadação do setor segurador no primeiro semes-
tre de 2020 superou R$ 121 bilhões (sem Saúde e 
DPVAT), indicando redução de 3,5%, em relação ao 
obtido em igual período de 2019. O primeiro trimes-
tre foi de resiliência do setor, que cresceu 7,8%, con-
siderando que a pandemia foi declarada apenas em 
março. Já o segundo trimestre revelou impacto forte 
do regime de distanciamento social, levando à redu-
ção da arrecadação na ordem de 13,8%, comparada à 
obtida no mesmo período de 2019.

A resposta do setor segurador ao ambiente restritivo 
da pandemia do novo coronavírus tem sido diferen-
ciada, seja em cada período comparado, seja em cada 
linha de negócios. Assim, após um mês de abril de 
sensibilidade mais forte ao ciclo pandêmico (queda de 
21,4%, em relação ao registrado em março de 2020), o 
mês de maio mostrou alguma recuperação (aumento 
de 11,4%, quando comparado a abril deste ano), basi-
camente devido aos planos de previdência VGBL. Sem 
esse produto, a queda da arrecadação do setor segu-
rador teria sido de 2,3% - na mesma base de compara-
ção-, bem menor do que a registrada no mês anterior. 
Agora, o mês de junho mostra aumento substantivo 
de 32,9% - novamente auxiliado pelos planos VGBL 
(59,6%). Excluindo esse produto, a expansão teria sido 
de 18,3%, comparando junho e maio de 2020. 

Na análise de junho com igual mês do ano anterior, 
os segmentos e ramos de seguros tiveram comporta-
mento diferenciado. No geral, o aumento foi de 6,7%. 
O segmento de Danos e Responsabilidades avançou 
expressivamente (18,5%), na esteira de recuperação do 
ramo de Automóveis e do Patrimonial Massificados. 
Os ramos de Responsabilidade Civil e o Rural tam-
bém tiveram boa contribuição. Porém foi no segmento 
de cobertura de Pessoas - historicamente de grande 
protagonismo - que o setor teve desempenho apenas 
regular: os planos de vida risco reduziram, enquanto 
os planos de acumulação avançaram timidamente. 

Os dados do setor estão compilados na 25ª edição 
da Conjuntura CNseg e mostraram comportamen-
tos distintos das modalidades de seguros diante da 

pandemia. “No acumulado do semestre, comparado ao 
mesmo período de 2019, o seguro de Automóvel exibe 
queda provocada pelas restrições à mobilidade das 
pessoas. Já a arrecadação do Ramo Patrimonial, sus-
tentada pelos seguros massificados no passado, agora 
teve seu resultado positivo puxado pelos grandes ris-
cos”, revela o Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, 
em seu editorial na Conjuntura.  

“Opinião” é a nova seção do Portal da CNseg, 
trazendo artigos relevantes para o setor

O Portal da CNseg agora conta com uma nova seção. 
Trata-se da área de “Opinião“, que reúne artigos pro-
duzidos por profissionais ligados à Confederação sobre 
temas relevantes relacionados ao seguro. Para acessar a 
seção, basta selecionar o menu Opinião/Artigos, disponí-
vel no menu horizontal superior do Portal. 

Leia os artigos e os compartilhe em suas redes sociais, 
contribuindo para ampliar ainda mais o conhecimento da 
sociedade sobre o seguro.

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n25.html
https://cnseg.org.br/
https://cnseg.org.br/artigos.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n25.html
https://cnseg.org.br/artigos.html
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Jornal Valor Econômico lança 
Caderno Especial sobre Seguros, 
Previdência e Capitalização

O jornal “Valor Econômico” publicou, em 25 de agosto, 
o Caderno Especial sobre Seguros, Previdência e 
Capitalização, abordando os impactos da pandemia no 
setor.  

A publicação informa que a pandemia atrapalhou os pla-
nos de repetir em 2020 o bom desempenho de 2019, 
fazendo com que abril deste ano fosse considerado um 
dos piores da história recente do setor segurador bra-
sileiro em termos de desempenho. Em maio, a situação 
melhorou, com crescimento de 11,4% na arrecadação em 
relação ao mês anterior, mas, de acordo com o Presidente 
da CNseg, Marcio Coriolano, “em grande parte, isso foi 
influenciado pelos produtos previdenciários. Sem PGBL e 
VGBL, haveria queda de 2,3%”, afirmou.  

Por outro lado, informa a publicação do “Valor”, a pan-
demia fez acelerar os processos de transformação digital 
das seguradoras, com o lançamento ou aprimoramento 
de uma série de produtos, serviços e funcionalidades tec-
nológicas. Outro movimento que também não foi inter-
rompido foi o do reposicionamento que impulsionou as 
transações de fusão e aquisição (M&A, na sigla em inglês) 
nos últimos três anos, com empresas adquirindo concor-
rentes ou vendendo carteiras não-prioritárias para com-
panhias que se concentraram em áreas de maior exper-
tise. Esse movimento, que também contempla parcerias 
não societárias, foi inclusive batizado anteriormente por 
Coriolano como uma “revolução silenciosa do mercado 
de seguros”.  

Em outra matéria, o caderno do “Valor” trata da redu-
ção dos ganhos financeiros devido ao ciclo de afrouxa-
mento monetário que levou a Selic de 14,25% ao ano, em 
agosto de 2016, para 2% ao ano, no mesmo mês de 2020. 
Na visão do Presidente da CNseg, exposta na matéria, 
“o mercado terá que oferecer como contrapartida novos 
produtos, com coberturas menores e outros tipos de 
benefícios, para não perder a clientela”.  

Entre os diversos executivos ouvidos no especial, o 
Presidente da FenSeg, Antonio Trindade, abordou a 
entrada das insurtechs no setor e posterior aquisição 
por parte das grandes seguradoras; a Diretora-Executiva 
da FenaSaúde, Vera Valente, falou sobre os impactos 
do desemprego nos planos de saúde; o Presidente da 
FenaPrevi, Jorge Nasser, sobre o aumento da percepção 
da importância dos seguros de vida para a população, e 
o Presidente da FenSeg, Marcelo Farinha, sobre o cresci-
mento dos títulos de filantropia premiável devido a uma 
busca maior das pessoas por engajamento social e ações 
de solidariedade.  

O caderno especial sobre o mercado segurador também 
conta com um anúncio de página inteira da CNseg (ver 
abaixo) e, na versão online, apresenta uma entrevista 
com a Diretora de Relações de Consumo e Comunicação 
da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes, sobre 
microsseguros, que tiveram queda de 23% no semes-
tre, em relação ao mesmo período do ano passado. 
Segundo Solange Beatriz, porém, o produto pode voltar 
a crescer com a ampliação dos canais de distribuição e a 
transformação em um produto menos oneroso para as 
seguradoras. 

https://issuhub.com/view/index/27170
https://issuhub.com/view/index/27170
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CNseg Webinars discutiu o trabalho 
remoto e os impactos na cultura 
organizacional e na legislação

“A humanidade não se coloca desafios que não possa 
resolver”, disse o Presidente da Confederação Nacional 
das Seguradoras (CNseg), Marcio Coriolano, ao abrir o 
CNseg Webinars “O Desafio do Trabalho Remoto e os 
Impactos na Cultura Organizacional", realizado em 26 
de agosto.    

Coriolano lembrou ser grande o desafio que a humani-
dade enfrenta devido à atual crise epidemiológica, que 
criou uma crise de mobilidade e gerou a crise econô-
mica, atingindo todos os setores econômicos, indistin-
tamente. “A crise de mobilidade em nosso setor só não 
foi maior pelos avanços tecnológicos nas comunicações, 
que já haviam sido implantados nas empresas”, afirmou. 
Complementou que outro elemento facilitador foi o 
fato de a maior parte do serviço prestado no setor ser 
de natureza intelectual, propensa ao trabalho remoto.    

Essa edição do CNseg Webinars contou com a partici-
pação da Presidente da Comissão de RH da CNseg e VP 
de Capital Humano da SulAmérica, Patrícia Coimbra; da 
advogada, professora e escritora Vólia Bomfim e da sócia-
-fundadora da Betania Tanure Associados, Betania Tanure.

A apresentação de Vólia Bomfim foi considerada uma 
verdadeira aula magna sobre as questões trabalhistas 
que envolvem o home office, também denominado de 
teletrabalho na legislação. A cobertura completa está 
disponível no portal da CNseg. Confira clicando aqui!

Assista na íntegra ao CNseg Webinars “O Desafio 
do Trabalho Remoto e os Impactos na Cultura 
Organizacional"    

A inflação, que pode ser definida como um aumento 
generalizado de preços de bens e serviços em um 
determinado período, tem forte impacto sobre os resul-
tados financeiros de investidores e sobre as decisões de 
consumo. Nos anos 80 e 90, a hiperinflação brasileira 
evidenciou seus efeitos deletérios, reduzindo drastica-
mente o poder de compra das pessoas e empresas, razão 
pela qual essa situação foi alcunhada de “imposto infla-
cionário”. Entretanto, por outro lado, muitos ainda des-
conhecem as consequências negativas de uma inflação 
muito baixa, como é a brasileira, atualmente. "A inflação 
baixa compromete uma acomodação adequada dos 
rearranjos de preço de acordo com o que está sendo 
mais ou menos demandado, podendo levar a um adia-
mento do consumo e a uma queda na atividade econô-
mica”, afirmou Pedro Simões, economista do Comitê de 
Estudos de Mercado (CEM) da CNseg, na abertura do 2º 
WebTec CEM CNseg, realizado em 13 de agosto, tendo 
como tema: “Inflação, Consumo, Investimento e o Setor 
Segurador”. O evento contou, também, com a participa-
ção do Diretor Financeiro do Grupo Bradesco Seguros e 
Presidente da Comissão de Investimentos da FenaPrevi, 
Vinicius Cruz; do Head de Educação Financeira da XP 
Investimentos, Thiago Godoy; e do Gerente do Sistema 
Nacional de Índices de Preços ao Consumidor, respon-
sável pela produção do IPCA, Pedro Kislanov.

Confira a cobertura no portal da CNseg. Para assistir à 
integra do webinar, clique aqui.

Inflação e seus impactos foi tema de 
segundo webinar técnico da CNseg

https://www.youtube.com/watch?v=EO8IukDyTHg&feature=youtu.be
https://cnseg.org.br/noticias/2-webtec-da-cnseg-debateu-a-inflacao-e-seus-impactos-no-consumo-nos-investimentos-e-na-atividade-economica.html
https://cnseg.org.br/noticias/cnseg-webinars-discutiu-o-trabalho-remoto-e-os-impactos-na-cultura-organizacional-e-na-legislacao.html
https://www.youtube.com/watch?v=8UDHkpT5xHU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EO8IukDyTHg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8UDHkpT5xHU&feature=youtu.be
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Avaliação econômica é destaque 
da 26ª Conjuntura CNseg

Covid: Prevenção pode favorecer 
venda de seguro Automóvel

Uma análise detalhada da economia brasileira abre 
a 26ª edição da Conjuntura CNseg, publicada pela 
Confederação Nacional das Seguradoras, avaliando o 
desempenho do PIB, as perspectivas da economia no 
terceiro trimestre, o comportamento da inflação dife-
renciada entre o IPCA e a família IGPM, além de algum 
alento no otimismo dos agentes econômicos com as 
medidas que flexibilizam regras de mobilidade. No 
Brasil, esse otimismo cauteloso reflete-se na revisão 
positiva das expectativas para o PIB, reduzindo bastante 
o tamanho da queda prevista para este ano (de -6,10% 
para - 5,64%). A desaceleração do PIB no período foi 
também observada nas principais economias do pla-
neta e, para o segundo trimestre, a queda foi na casa 
de dois dígitos em alguns casos, como no Reino Unido.

O capítulo “Análise de Desempenho” da publicação 
destaca a atuação proeminente do setor segurador em 
junho. No mês, a arrecadação somou R$ 23,3 bilhões 
(sem Saúde e DPVAT), 6,7% a mais que no mesmo mês 
de 2019. O segmento de Danos e Responsabilidades foi 
o destaque do mês, com crescimento de 18,5%, em rela-
ção ao mesmo mês de 2019, totalizando arrecadação 
de R$ 7 bilhões. Outro comportamento mais favorável 
foi apresentado pelo VGBL, conforme já destacado em 

As seguradoras acompanham estudos sobre a 
forma preferencial de deslocamento da popula-
ção após a flexibilização das normas de mobilidade. 
Especificamente, o dado que mostra o uso de carros 

particulares versus transporte público. O tema é tra-
tado em artigo publicado na edição 26 da Conjuntura 
CNseg. O placar mais recente, publicado pela Apple 
em seu Relatório de Tendências de Movimentação, 
mostra que a opção por carro já apresenta resultado 
crescente, como efeito da preservação pessoal contra 
os riscos de contaminação pela Covid-19. A manuten-
ção dessa tendência pode significar que mais brasi-
leiros estarão comprando carros nos próximos meses 
e, em consequência, adquirindo seguro para a prote-
ção do bem. Essa perspectiva pode representar um 
freio na tendência de queda de prêmios na carteira 
de Automóvel. Dados mais recentes de vendas para 
pessoas físicas mostram que houve um aumento 
da sua participação em comparação com as vendas 
para empresas. Em março, mês em que foi declarada 
a pandemia, essas vendas representaram 55,7% dos 
emplacamentos, saltando para 64,2% em maio, alta 
de 9,1 pontos percentuais.

editorial da 25ª edição da Conjuntura CNseg, assinado 
pelo Presidente da CNseg, Marcio Coriolano.

No caso dos seguros de Danos e Responsabilidades, 
o texto acrescenta que, na comparação em 12 meses 
móveis, o segmento já mostra recuperação e tendên-
cia positiva, com crescimento de 3,9%, alta de 1,9 ponto 
percentual, em relação à métrica observada em maio. O 
bom desempenho no mês foi puxado pelo grupo dos 
seguros Patrimoniais, pelo seguro Rural e pelo grupo de 
Marítimos e Aeronáuticos.

A 26ª edição da Conjuntura CNseg apresenta, ainda, o 
tópico “Resumo Estatístico”, com dados sobre o desem-
penho do setor segurador em cada região do país, e 
“Glossário”, com verbetes técnicos que fazem parte da 
rotina do mercado segurador.

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n25-8A8AA8A373BB9F7F0174023CECB838D0.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n25-8A8AA8A373BB9F7F0174023CECB838D0.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n25-8A8AA8A373BB9F7F0174023CECB838D0.html
https://covid19.apple.com/mobility
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CNseg apoia a aprovação da PEC-17

“Dartagnelli e os três  
mosqueteiros do seguro”

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) 
manifesta seu apoio à aprovação da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) nº 17/2019, que propõe 
incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos 
fundamentais do cidadão, além de fixar a competência 
da União para legislar sobre a matéria. 

A PEC já foi aprovada por unanimidade em comissões 
parlamentares no Senado e na Câmara e no plenário do 
Senado, aguardando a votação no plenário da Câmara 
para se transformar em Emenda Constitucional. 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é de extrema 
importância para indivíduos, setores público e privado, 
bem como para o Brasil como ator global. Sua plena 
implementação passa não somente pela sua entrada 
em vigor, como também pela criação da Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e pela aprova-
ção da PEC-17. 

A CNseg se soma às demais entidades representantes 
do setor produtivo nacional em apoio às iniciativas que 
permitam a efetivação plena e com segurança jurídica 
da LGPD. 

Por reconhecer a relevância do 
assunto para a sociedade bra-
sileira, a CNseg elaborou o 
“Guia de Boas Práticas do 
Mercado Segurador Brasileiro 
sobre a Proteção de Dados 
Pessoais”, disponível no Portal 
da Confederação

Esse é o título do artigo de Gloria Faria*, publicado ori-
ginalmente na Revista Plurale, sobre fatos da vida de 
Mario Petrelli, Minas Mardirossian, Alberto Continentino 
e Miguel Junqueira, que recentemente nos deixaram. 

Estou aqui para narrar alguns fatos da vida de quatro 
homens com quem tive o privilégio da convivência pro-
fissional e de quem recebi grande parte do meu conhe-
cimento de seguros. Ao modelo das novelas de capa e 
espada, viveram aventuras memoráveis e destacaram-
-se de forma heroica no cenário dos seguros por mais 
de cinco décadas em que movimentos políticos e sociais 
transformaram nosso país.

A tarefa daria uma saga com vários volumes ou um 
seriado da Netflix – aqui vai, de graça, a ideia – mas não 
se preocupem que não passarei de um par de laudas. 
(continua...)

Leia o artigo na íntegra no Portal da CNseg.

(*) Glória Faria é advogada, Conselheira da AIDA Brasil, organizadora da Revista 
Jurídica de Seguros da CNseg, sócia do Motta, Soito & Sousa Advocacia 
Empresarial.

Ação Pela Paz inicia análise de dados 
dos projetos apoiados

Em 2020, o Instituto Ação Pela Paz, organização 
apoiada pela CNseg, comemora cinco anos de funda-
ção. O Instituto conta com investimentos em mais de 
cem projetos, realizados entre 2015 e 2019, em seis 
estados e com 7.153 participantes, sendo 64% pes-
soas privadas de liberdade, 27% egressas do sistema 
prisional, 2% familiares e 7% servidores públicos.

Agora, a analista de Projetos do Instituto Rochelly 
Tatsuno está realizando um trabalho de consolidação 
dos dados dos projetos do Instituto Responsa, uma das 
organizações apoiadas pelo Ação Pela Paz e voltada 
a pessoas egressas do sistema prisional. O objetivo é 
medir o impacto do investimento realizado pelo Ação 
Pela Paz em relação às organizações apoiadas. “Vejo 
que contribuímos com algo que é nosso pilar: a siste-
matização e disseminação de conhecimentos”, afirmou. 

Confira no portal da CNseg a matéria completa. 

https://cnseg.org.br/publicacoes/guia-de-boas-praticas-do-mercado-segurador-brasileiro-sobre-a-protecao-de-dados-pessoais.html
https://cnseg.org.br/noticias/dartagnelli-e-os-tres-mosqueteiros-do-seguro.html
https://cnseg.org.br/noticias/acao-pela-paz-inicia-analise-de-dados-dos-projetos-apoiados.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/guia-de-boas-praticas-do-mercado-segurador-brasileiro-sobre-a-protecao-de-dados-pessoais.html
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