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1CAPÍTULO

Apresentação



AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA CNSEG CONFIRMAM, a cada ano, o seu propó-

sito de ampliar a representação do setor segurador junto aos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, bem como de disseminar o conhecimento do seguro para 

amplas camadas da população, de modo a contribuir para o melhor entendimento 

do seguro como instrumento do desenvolvimento sustentado do País.

Comprometida com a transparência do relacionamento com os seus diferentes 

públicos, através deste Relatório, a CNseg apresenta uma síntese das ações desen-

volvidas ao longo de 2019.
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CNSEG
A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada 
e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg é uma associação civil, 
com atuação em todo o território nacional, que congrega as Federações que 
representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência 
Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização.
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MISSÃO
Contribuir para o desenvolvimento do sistema de seguros 

privados, representar suas associadas e disseminar a cultura 

do seguro, concorrendo para o progresso do País.

VISÃO
Ser reconhecida como representante eficiente de um setor 

segurador privado saudável, inovador e comprometido com 

a sociedade.

VALORES
 Ética e transparência.
 Valorização dos Colaboradores.
 Equilíbrio nas relações com o Consumidor.
 Solidariedade e Mutualismo.
 Responsabilidade ambiental, social e de governança.

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS
 Representar perante os Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, os direitos e interesses dos segmentos de Seguros, 

Resseguros, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar 

e Capitalização;
 Exercer a representação política e institucional dos seto-

res representados;
 Promover a permanente defesa dos interesses dos setores 

representados junto ao respectivo mercado, aos poderes 

públicos, às instituições da sociedade civil e demais enti-

dades da classe;

 Atuar na criação e aprimoramento de leis, normas e regu-

lamentos que aumentem a eficiência dos segmentos 

econômicos representados, mediante interação e coope-

ração com autoridades e instituições da sociedade civil;
 Apoiar e desenvolver ações para a implantação de políticas 

públicas e privadas de interesse dos setores representados;
 Desenvolver pesquisas, projetos, programas de formação, 

qualificação e certificação profissional;
 Promover a divulgação das ações do setor e produzir 

material para divulgação e aprimoramento da imagem 

institucional;
 Gerir o Plano Integrado de Prevenção e Redução da 

Fraude em Seguro;
 Atuar nas relações internacionais ligadas aos segmentos 

representados, podendo participar ou associar-se a orga-

nismos e associações internacionais relacionadas com  

a atividade;
 Prestar serviços às associadas e a outras entidades, direta-

mente ou mediante contratação de terceiros, bem como 

firmar contratos, acordos ou convênios com entidades públi-

cas ou privadas, no interesse dos setores representados;
 Firmar convênios ou termos de cooperação com entida-

des afins, com ou sem ônus, voltados para os objetivos 

institucionais.

SEDE
Sua sede está localizada no Rio de Janeiro, na Rua Senador 

Dantas, 74-16º andar. Há também o escritório em Brasília, na 

SCN, Quadra 1, Bloco C, Ed. Brasília Trade Center, Sala 1601 a 

1612, onde se encontra a Diretoria de Relações Institucionais.
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Presidência

Secretaria Geral e
Governança Corporativa

Comitê de Gestão 
de Serviços

Comitê Gestor

Marcio Coriolano

Elaine Jorge

Comitê Operacional

Diretoria de Relações 
de Consumo e 
Comunicação

Solange Beatriz Mendes

Diretoria Técnica
e de Estudos

Alexandre Leal

Vera Soares

Superintendência 
Executiva de 

Comunicação e Imprensa

Superintendência de
Acompanhamento

Técnico

Karini Madeira

Superintendência
de Estudos 
e Projetos

Superintendência
Jurídica

Glauce CarvalhalGenildo Neto

Superintendência
de Relações

Governamentais

Superintendência
de Eventos

Leila Pontes

Superintendência de 
Relações de Consumo

e Sustentabilidade 

Pedro Pinheiro

Superintendência
Geral de Negócios

Miriam Miranda

Diretoria de 
Relações

Institucionais

Luiz Tavares

Consultoria 
Jurídica

Paulo Annes

Diretoria de 
Administração 

Finanças e Controle

Escritório de 
Projetos

Superintendência
de Administração 

e Finanças

Luíz Felipe Santos

Superintendência
Controladoria e

Compliance

Carlos Borges

André Vasco*

* Assumiu em 2020

Thiago Ayres

Larissa Medeiros

ESTRUTURA
A CNseg é constituída por uma Assembleia Geral, um Conselho Diretor,  
um Conselho de Gestão, um Diretor Presidente, um Conselho Fiscal,  
um Conselho Consultivo e um Conselho Ética.

Enquanto a Assembleia Geral, o Conselho Diretor, o Conselho de Gestão  
e o Conselho Fiscal são órgãos dirigentes da CNseg, o Conselho Consultivo  
e o Conselho Ética são órgãos consultivos da entidade.
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No âmbito interno, a CNseg conta ainda com o suporte de 

três Comitês que auxiliam as atividades da entidade, permi-

tindo maior integração entre os executivos da Confederação.

 COMITÊ GESTOR composto pelo Presidente da CNseg, 

Marcio Serôa de Araujo Coriolano, pela Diretora de Relações 

de Consumo e Comunicação, Solange Beatriz P. Mendes, pelo 

Diretor Técnico e de Estudos, Alexandre Leal, pelo Diretor 

de Administração, Finanças e Controle, Paulo Annes, pela 

Diretora de Relações Institucionais, Miriam Mara Miranda, e 

pelo Consultor Jurídico, Luiz Tavares Pereira Filho. O Comitê 

Gestor tem por finalidade conferir eficiência e agilidade às 

decisões de governança corporativa da Confederação.

 COMITÊ OPERACIONAL constituído pelo Presidente, pelos 

Diretores e Superintendentes da CNseg, tem como obje-

tivo promover a coordenação entre as áreas para que juntas 

produzam o melhor resultado. Os Diretores Executivos 

das Federações associadas são convidados a participar, 

conforme interesse nos assuntos.

 COMITÊ DE GESTÃO DE SERVIÇOS integrado pelo Pre  si-

dente da CNseg, por gestor ou gestores da Superinten dência 

Geral de Negócios por ele designados, e por representantes 

de associadas, o comitê, criado em 2019, tem como obje-

tivo acompanhar os assuntos referentes aos produtos e 

serviços disponibilizados pela  SUPEN - Superintendência 
Geral de Negócios da CNseg às associadas e propor ações 

para maximizar os resultados.

Além dos referidos Comitês estratégicos, a CNseg conta 

também com um Comitê de Estudos do Mercado (CEM), 

integrado por representantes da Confederação, das quatro 

Federações associadas, da Funenseg e da PUC-Rio, coordenado 

tecnicamente pela Superintendência de Estudos e Projetos da 

Confederação. O CEM tem como objetivo debater o cenário 

econômico e político brasileiro e seus eventuais impactos no 

ambiente de negócios do setor de seguros, propor a realização 

de estudos e análises que auxiliem no alcance dos objetivos 

estratégicos da Confederação, ao disponibilizar estatísticas e 

informações às empresas associadas e ao público em geral.

A CNseg também coordena os trabalhos de Comissões 

Temáticas de interesse comum, compostas por profissionais 

indicados pelas Federações associadas e pela própria CNseg, 

que voluntariamente se dispõem a trocar experiências e deba-

ter ideias em prol de um mercado eficiente, ágil e eficaz.

As Comissões Temáticas são um importante fórum de discus-

são sobre as questões técnicas e regulatórias de interesse 

geral do Mercado Segurador, nos segmentos de seguro, 

resseguro, previdência complementar aberta, saúde suple-

mentar e capitalização.

Com característica primordialmente consultiva, todas as 

deliberações e recomendações das Comissões Temáticas são 

supervisionadas pela Diretoria competente e estão condi-

cionadas à aprovação do Conselho Diretor.

Cada Comissão está vinculada a uma Superintendência da 

CNseg e conta com um Presidente, profissional experiente 

e comprometido com as boas práticas, eleito pelo Conselho 

Diretor, com base numa lista tríplice composta por integran-

tes escolhidos dentre aqueles profissionais que compõem a 

Comissão. O superintendente da área é o responsável pela 

coordenação e condução dos trabalhos.

A competência, a composição, o funcionamento e as atri-

buições das Comissões Temáticas da CNseg encontram-se 

sistematizadas em Regimento Interno.
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2CAPÍTULO

Palavra do  
Presidente



Um crescimento mais bem distribuído 

por diversos ramos de danos mate-

riais e pessoais de seguros – alguns 

acima da média nacional de 12,1% em 

2019 – é o melhor sinal de que o setor 

segurador recuperou seu forte viés de 

expansão anual e, ao mesmo tempo, 

um termômetro de reação da economia 

brasileira. Foram boas notícias para um 

setor que tem dupla importância para 

a economia nacional: a de proteção de 

pessoas, negócios e patrimônio e a de 

ativo investidor institucional. 

O setor, lembre-se, responde por parte 

significativa da dívida pública e tem 

potencializado o financiamento da ativi-

dade empresarial, contribuindo para o 

funcionamento da economia, mesmo 

em períodos de baixo crescimento.

Os números do setor de seguros falam 

por si sobre sua relevância. Os ativos 

financeiros somam R$ 1,3 trilhão apli

cados no País, a receita anual de prê-

mios, equivalente a cerca de 6,5% do 

PIB nacional em 2019, foi de R$ 270,1 

bilhões (sem considerar saúde suple-

mentar e o DPVAT), os tais 12,1% sobre 

o ano anterior.  

A expansão de 2019 foi caracterizada 

pela diversificação: além da alta em 

se guro de Vida, acumulação como 

PGBL e VGBL – puxados pela Reforma 

da Previdência -, houve aumento notá-

vel em ramos que, antes, não tinham 

tanta expressão. 

É o caso do Risco de Engenharia, Habi-

tacional, Rural, Responsabilidade Civil, 

Transporte, Marítimo e Aeronáutico, por 

exemplo. Essa arrancada em produtos 

até então menos tradicionais deve-se 

também à presença, no País, de segu-

radoras estrangeiras cujas matrizes já 

têm experiência consolidada em segu-

ros mais complexos. 

Tal desenho do mercado aproxima o 

Brasil dos padrões mais comuns em 

outros países, onde o setor segurador 

representa um naco importante da 

economia. Participa com 9,6% do PIB 

na Grã-Bretanha; 8,9% na França; 8,6% 

no Japão e 7,1% nos Estados Unidos.

2019: UM ANO SUPERLATIVO
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Há ainda que se destacar uma outra frente de crescimento 

para o Mercado Segurador brasileiro: o ambiente cada vez 

mais concorrencial. Além das empresas internacionais, que 

voltaram ao País, bancos tradicionais vêm abrindo seu 

balcão para a venda de produtos de outras seguradoras e, 

junto com as fintechs (bancos digitais) e as insurtechs (star-
tups do mercado de seguros) dão forte estímulo à compe-

tição, o que só traz benefícios aos clientes.

A estabilidade monetária, a queda da taxa de juros e 

a mudança gradativa do papel do Estado, por meio das  

refor mas em curso, abrem inúmeras possibilidades para o 

Mercado Segurador. No entanto, é preciso modernizar o 

ambiente de negócios, com um conjunto de novas leis e 

decisões do Poder Executivo. 

Para ajudar na construção desse novo ciclo virtuoso, em 

setembro de 2019, uma agenda estratégica para o setor 

segurador foi definida na Carta de Ibirapuera, documento 

A estabilidade monetária,  

a queda da taxa de juros  

e a mudança gradativa 

do papel do Estado, por 

meio das reformas em 

curso, abrem inúmeras 

possibilidades para o 

Mercado Segurador.
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que contempla 28 temas. Entre eles, a Reforma Tributária, a 

regulação, a coibição da atividade irregular, a mitigação da 

judicialização, a amplificação da difusão do setor, os seguros 

inclusivos e produtos flexíveis, a Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD), e vários outros. 

A maioria dos temas relacionados já foram transformados 

em planos de ação, programas e projetos e outros estão 

em fase de conclusão. A LGPD, inclusive, já gerou um Guia 

de Boas Práticas do Mercado Segurador Brasileiro sobre 

a Proteção de Dados Pessoais e está disponível no site da 

CNseg, dentro do Programa de Educação em Seguros.

A agenda setorial levou em conta um contexto complexo 

para ser construída. De um lado, o País sinaliza a perspec-

tiva de reformas estruturais e privatizações, inflação abaixo 

da meta e juros básicos reduzidos a um patamar inédito. 

Por outro, ainda há o desafio da reforma tributária, a pouca 

tração na retomada do crescimento e dos investimentos, o 

desemprego elevado e um cenário externo desafiador. 

Fora isso, agora teremos que lidar com o fenômeno 

“Coronavírus” que vai gerar impactos ainda imensuráveis na 

economia mundial. Será um enorme desafio sustentar os 

resultados obtidos em 2019 no atual cenário de contração 

da atividade econômica provocada pelos efeitos da pande-

mia, e da restrição da circulação geral para a prevenção da 

COVID 19. Nesse momento, não há segurança do grau de 

comprometimento que a economia vai ter, mas o certo é 

que ela estará comprometida. Vamos rever a projeção atual 

de desempenho do setor em 2020, elaborada no período 

anterior à aceleração do impacto do novo vírus. 

Marcio Serôa de Araujo Coriolano
Presidente da CNseg

1

5

3

7

2

6

4

8

9

10
pág. 15

CAPÍTULO 2



3CAPÍTULO

Carta de  
Ibirapuera



Contexto da definição  
da agenda estratégica
Na elaboração da agenda estraté-

gica, considerou-se o ambiente polí-

tico e econômico social bem como o 

conjunto de circunstâncias em que se 

insere a sociedade brasileira, em um 

momento especialmente complexo, 

em que um novo Governo Federal 

inicia o seu mandato, com uma agenda 

de reformas econômicas e propostas 

de mudanças na parte social e na pauta 

de costumes.

Também foi levada em conta a missão 

institucional da CNseg, que abrange 

os segmentos de seguros, previdência 

complementar aberta, saúde suple-

mentar e capitalização.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL  
DAS SEGURADORAS - CNSEG
Os membros, ao final nomeados, do Conselho Diretor da Confederação Nacional 
das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar 
e Capitalização (CNseg), reunidos no Ibirapuera, na cidade de São Paulo (SP), 
debateram e definiram os temas prioritários adiante assinalados, que passam  
a constituir a agenda estratégica da Confederação.

Tal missão consiste em contribuir para o 

desenvolvimento do sistema de segu-

ros privados, representar suas associa-

das e disseminar a cultura do seguro, 

concorrendo para o progresso do País.

Posta essa missão institucional, releva 

apresentar, especificamente e de forma 

muito sintética, o contexto político e 

econômico que serviu de pano fundo 

aos debates que precederam e basea-

ram a formulação da agenda estraté-

gica da Confederação.

Findo o primeiro semestre de 2019, 

tem-se que o crescimento da economia 

mostrou-se mais baixo do que se proje-

tava anteriormente. Todavia, a tramita-

ção relativamente rápida da Reforma da 
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Previdência, condição necessária, mas 

não suficiente para a estabilização da 

economia, traz a expectativa de recu-

peração mais robusta para o próximo 

ano. O início da discussão da Reforma 

Tributária, há muitos anos debatida, mas 

nunca concretizada reforça a crença 

numa reação positiva da economia.

Nesse sentido, avulta de importância o 

protagonismo crescente do Congresso 

Nacional no sentido de levar adiante 

uma agenda reformista, disposição que 

certamente deverá render bons frutos 

no desempenho futuro da economia. 

Deve-se considerar também o rele-

vante papel do Poder Judiciário, não 

só no julgamento dos grandes temas 

nacionais, mas também na geração 

de precedentes na área privada, com 

direta repercussão no âmbito do setor 

de seguros.

Também favorável se mostra a disposi-

ção do Governo Federal de dar curso a 

uma agenda de privatizações e conces-

sões, que, provavelmente, irão propiciar 

a retomada das obras de infraestru-

tura, abrangendo o setor de transpor-

tes, energia e outros. Oportunidades 

devem igualmente surgir no setor de 

agronegócio, vital para a economia 

brasileira e objeto de especial aten-

ção do Governo, segmento no qual o 

seguro deve desempenhar um papel 

substancial.

Outra boa notícia é a manutenção da 

inflação em patamares inferiores aos 

da meta do Banco Central, o que propi-

ciou a queda da Selic para 6% ao ano, o 

menor percentual da história.

Em relação aos órgãos supervisores das 

empresas do setor, merece destaque 

a nova agenda regulatória da Susep, 

em franco desenvolvimento, alinhada 

às diretrizes do Poder Executivo de 

desregulamentação, modernização dos 

marcos normativos e estímulo adicio-

nal à concorrência setorial. Igualmente, 

afigurase desafiador o conjunto de 

projetos da ANS no plano regulatório e 

Apesar desse cenário indefinido,  

continua ser possível manter-se um 

otimismo moderado no médio prazo.  

É a conjuntura levada em conta na 

confecção desta agenda estratégica.
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CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS TEMAS

Dentro desse contexto, os membros do Conselho Diretor, após aprofundados debates e comentários 

específicos sobre cada um dos temas, elegeram os que devem constar da agenda estratégica, conside-

rando a relevância de cada matéria para o desenvolvimento do Mercado Segurador. Para tanto, consi-

deraram como atribuições da CNseg:

 Os temas transversais, isto é, os temas que interessem a mais de uma das quatro Federações que 

integram a Confederação, quais sejam a FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap; e

 Os temas de interesse institucional, os quais, por sua relevância política ou repercussões econômicas, 

devam contar com o suporte da Confederação, assinalados abaixo com a expressão “apoio da CNseg”.

seus desdobramentos, objeto da maior 

atenção das empresas integrantes do 

segmento da saúde suplementar.

Por outro lado, no balanço de riscos,  

situam-se importantes obstáculos ao 

crescimento econômico, que tornam 

mais difícil a queda da taxa de desem-

prego, que se mantém em nível muito 

elevado. Ademais, a crise fiscal do Es ta 

  do, ainda não resolvida, com a conse-

quente queda dos investimentos públi-

cos, a deterioração do cenário externo e, 

ainda as dificuldades na relação política 

entre os Poderes da República não au-

torizam uma projeção segura quanto à 

manutenção de bons resultados para as 

empresas do setor.

Apesar desse cenário indefinido, conti-

nua ser possível manter-se um otimismo 

moderado no médio prazo. É a conjun-

tura levada em conta na confecção 

desta agenda estratégica.
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Nº Tema Propostas

01 REFORMA TRIBUTÁRIA
Assegurar na tramitação da PEC de Reforma Tributária, que a referida 
proposta contemple de forma setorizada o equilíbrio tributário e os incentivos 
fiscais de cada setor/produtos respeitadas as suas particularidades.

02
SRO – SISTEMA DE REGISTRO 
ELETRÔNICO 

Identificar os benefícios oferecidos pelo compartilhamento de informações 
em cada ramo de seguro, reduzindo ao máximo os efeitos colaterais negati-
vos e garantindo a viabilidade da implantação.

03 CAPITAL E SOLVÊNCIA

Propor a regulamentação do processo de aprovação dos modelos internos  
de capital.

Acompanhar o IFRS 17.

04

REFORÇO DA ATUAÇÃO 
INSTITUCIONAL DA CNseg 
(ESTRUTURA, POSICIONAMENTO, 
CLAREZA DE PAPÉIS, OUTROS)

Preparar a CNseg para os desafios institucionais.

Reforçar a presença nos Poderes Legislativo e Executivo.

Apoiar os projetos sensíveis.

05
COIBIR EXERCÍCIO IRREGULAR  
DA ATIVIDADE SEGURADORA

Propugnar para que qualquer entidade que pretenda exercer atividade típica 
de seguros atenda aos mesmos requisitos exigidos ao Mercado Segurador 
(princípio da isonomia).

06
RESSEGUROS (CONSULTA PÚBLICA 
SUSEP Nº 6) 

Propugnar que as operações de resseguros de operadoras de planos de saúde 
e de fundos de pensão sejam contratadas por intermédio das seguradoras, 
conforme determina a legislação e recomenda a boa técnica.

07
LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO  
DE DADOS

Apoiar as empresas do setor para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de 
Dados, orientando procedimentos que sejam uniformes para o setor  
de seguros.

08 PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO

Propugnar pela aprovação de legislação que proteja o segurado caso haja 
liquidação extrajudicial da seguradora. Nesse sentido, os ativos garantidores 
dos compromissos assumidos com os consumidores devem estar segregados 
dos demais ativos da companhia.

TEMAS ESTRATÉGICOS POR ORDEM DE PRIORIDADE

RELATÓRIO 2019 DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS

pág. 20



09 SFH – SEGURO HABITACIONAL
Adotar ações buscando: retomar os ressarcimentos às seguradoras; o ingresso 
da Caixa Econômica Federal em todas as ações judiciais na defesa do FCVS e a 
suspensão nacional dos processos no STF.

10 PROPORCIONALIDADE / SANDBOX

Adotar iniciativas para: garantir um modelo de regulação condizente com o 
porte, abrangência geográfica e limite de risco; e para impedir que as ativida-
des marginais/ irregulares se utilizem do modelo sandbox para legitimarem 
práticas potencialmente danosas aos consumidores.

11 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Apoiar o Projeto da Susep de revogar o artigo 19 do DecretoLei 73/66  
(que prevê que, no caso de venda direta de seguros, deverá ser repassado 
para a Escola Nacional de Seguros o valor referente à comissão de corretagem 
habitualmente cobrada).

12
PAUTAS DO JUDICIÁRIO (PIS E COFINS, 
CUSTO DO PROCESSO, JUROS, 
CORREÇÃO, OUTROS)

Reforçar a atenção sobre os seguintes temas: PIS/COFINS sobre a receita 
financeira dos ativos garantidores; juros de mora aplicáveis ao processo judi-
cial e negativa de aceitação do seguro fiança.

13
CONSCIENTIZAÇÃO DA ATIVIDADE  
DE SEGUROS  NO JUDICIÁRIO

Adotar iniciativas para melhorar a imagem do setor perante a sociedade e o 
Poder Judiciário.

14 MITIGAR A JUDICIALIZAÇÃO
Buscar decisões nos Tribunais Superiores que instituam precedentes que inibam 
ações temerárias. Acompanhar as ações de interesse do mercado mediante, 
inclusive, a adoção das ferramentas de informática de última geração.

15
NOVO MODELO REGULATÓRIO  
(CNSP/SUSEP/PREVIC)

Assegurar, na tramitação de possíveis projetos de legislação, que os interesses 
legítimos do setor sejam contemplados.

16 REGULAÇÃO DO AGENTE DE SEGUROS
Propor ao órgão regulador modernizar o setor nessa nova fase, mediante 
normas infralegais sobre o agente de seguros, já contemplando todos os ramos.

17 EDUCAÇÃO EM SEGUROS Assegurar a continuidade das ações e iniciativas em curso.

18
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA 
NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS 
(MARCO REGULATÓRIO)

Conselho foi extinto pelo Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019.

19
NORMAS DE PREVENÇÃO À  
LAVAGEM DE DINHEIRO

Atuar para que o impacto e o risco para o setor sejam os menores possíveis.
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20
PL 29/2017 – NOVO MARCO 
REGULATÓRIO DE SEGUROS

Acompanhar detidamente a tramitação do PL, uma vez que se trata de 
mudança radical nas normas sobre contratação de seguro.

21
PILAR DE CAPITALIZAÇÃO PARA  
A REFORMA DA PREVIDÊNCIA  
(apoio CNseg)

Influenciar para que a proposta final da Reforma da Previdência em tramita-
ção no Congresso Nacional seja aderente aos conceitos da Proposta já apre-
sentada pela FenaPrevi/CNseg.

22 SEGUROS INCLUSIVOS
Apoiar norma que catalise massificação de produtos, com distribuição digital, 
sem intermediação (reduzindo os custos de cobrança e distribuição).

23
SAT – SEGURO DE ACIDENTES  
DE TRABALHO

Retomar as iniciativas para regulamentação da matéria, visto que a Reforma da 
Previdência amplia a participação do Mercado Segurador, em regime de concor-
rência com o INSS, para operar o SAT e todos os “benefícios continuados”.

24 PREVSAÚDE (apoio CNseg)
Propugnar para que o projeto aprovado na Câmara dos Deputados incorpore 
o substitutivo a ser apresentado pela FenaPrevi.

25
APERFEIÇOAMENTO DAS REGRAS DE 
INVESTIMENTOS

Trabalhar para que as regras de investimentos dos ativos garantidores sejam 
estabelecidas em duas resoluções distintas: uma que trate da aplicação dos 
recursos de terceiros e outra que trate dos demais ativos garantidores.

Trabalhar para que seja publicado normativo que altere a Resolução CNSP 
321, incorporando as modificações já propostas.

26
AIR – ANÁLISE DE IMPACTO 
REGULATÓRIO

Propugnar para que a AIR faça parte efetiva do processo de regulamentação 
da Susep e da ANS.

27
PRODUTOS PARA PEQUENAS E 
MICROEMPRESAS (apoio CNseg)

Apoiar a proposta da FenaPrevi para que o abatimento das contribuições de 
previdência/vida/ saúde seja estendido para empresas que declaram/operem 
pelo Simples, aumentando o número de empresas que adquirem benefícios 
para seus empregados.

28
NOVO MODELO DE SEGURO 
OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS (DPVAT) 
(FenSeg c/ apoio CNseg)

Buscar o aperfeiçoamento do modelo atual de DPVAT.

RELATÓRIO 2019 DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS
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IMPLEMENTAÇÃO
Os temas estratégicos deverão ser convertidos para a forma 

de iniciativas, ou seja, planos de ação, programas e projetos, 

com respectivos objetivos, prazos e resultados, sendo incor-

porados ao acompanhamento do Escritório de Projetos da 

Confederação a partir da aprovação desta Carta.

O Conselho Diretor da CNseg irá promover o monitoramento 

da evolução dos temas constantes da agenda estratégica, 

mediante o recebimento de reportes sistemáticos, buscando 

a implementação eficaz e tempestiva das ações previstas.

Diante do acima exposto, o Conselho Diretor da CNseg 

aprova e firma este documento denominado “Carta de 

Ibirapuera”, que alinha e justifica os temas prioritários para o 

setor de seguros, os quais constituirão o foco de atuação da 

Confederação para o mandato 2019-2022.

São Paulo, 19 de setembro de 2019.

Marcio Serôa de Araujo Coriolano

Aprovado pelo Conselho Diretor, conforme Ata da  
Reunião Ordinária nº 101, em 19/09/2019
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CAPÍTULO

O futuro se faz  
no agora



A CNseg analisa a regulamentação do se tor e 

seus efeitos no Mercado Segurador, propõe 

alternativas e dá ampla divulgação às asso-

ciadas. Esse trabalho envolve te mas rela-

cionados a atuária, contabili da de, controles 

internos (governança, com pliance, PLDFT: 

prevenção à lavagem de dinheiro e finan-

ciamento ao terrorismo), tribu tação, inves-

timentos, resseguro, proces  sos e tecnologia 

da informação, digita lização (tanto a relação 

entre segura dora e regulador, quanto a rela-

ção entre se guradora e segurado) e gestão 

de riscos.

São aspectos regulatórios que norteiam 

32% dos temas priorizados no planeja-

mento estratégico da Confederação e que 

são objeto de discussão em comissões 

temáticas formadas por técnicos experien-
tes das empresas associadas. Além disso, 

as comissões contribuem para a discus-

são de pontos no plano de regulação da 

Susep, cujo planejamento é feito a cada 

um ou dois anos. Em 2019, as comissões 

conduziram as discussões e manifesta-

ções a 19 consultas e audiências públicas.

Entre os temas, um dos mais relevantes 

é a Reforma Tributária em tramitação no 

Congresso Nacional. Foi feita uma análise 

de todos os projetos, e a CNseg fez um 

intenso trabalho de apresentação de suas 

propostas à reforma nas duas casas legis-

lativas. Em 2020, vai continuar a atuar 

com atenção sobre o tema, especialmente 

para garantir que, diante da proposta de 

unificação tributária inserida na Reforma, 

não ocorra aumento de carga tributária 

para o setor.  

Desde o último trimestre de 2018, a 

Confederação tem feito estudos sobre 

a Reforma por ser uma de suas agen-

das prioritárias. As PECs em tramitação 

foram estudadas profundamente pela 

Comissão de Assuntos Fiscais da CNseg, 

sob a coordenação da Superintendência 

de Acompanhamento Técnico, e ainda 

com a participação das Federações e da 

Superintendência Jurídica da CNseg, além 

de consultores especializados, com o obje-

tivo de propor ajustes que as adequassem 

às necessidades do setor, mitigando as 

Os aspectos regulatórios do setor de seguros, a análise da conjuntura 
econômica e seus efeitos no desempenho do segmento são de 
fundamental importância no trabalho da CNseg.
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ameaças, garantindo o equilíbrio tribu-

tário das operações e respeitando as 

particularidades de cada produto. 

A CNseg propôs, em ambas as PECs, 

tratamento tributário especificado 

e diferenciado para o setor, ques-

tão que deverá ser direcionada em 

Lei Complementar, para estabelecer 

deduções da base de cálculo como, 

por exemplo, já existe em relação a 

sinistros e algumas provisões, além 

de alíquotas diferenciadas, seguindo 

os modelos internacionais de Imposto 

sobre Valor Agregado (IVA). Nesse 

mesmo contexto, adicionalmente foi 

proposto excluir (explicitamente no 

texto da Constituição) a incidência do 

imposto sobre operações de seguros 

e de previdência complementar desti-

nadas a dar cobertura para os riscos 

de morte e de invalidez. 

No âmbito regulatório, em 2020, a 

CNseg continuará participando ativa-

mente dos debates sobre a imple-

mentação do Sistema de Registro de 

Operações (SRO), uma nova exigên-

cia que amplia a quantidade de infor-

mações enviada à Susep, com maior 

frequência  que atualmente. Segundo 

a Autarquia, o SRO pretende substi-

tuir o atual Formulário de Informações 

Periódicas (FIP), quadros estatísticos, 

registros, ofício e o AE Susep – seguro 

garantia. A transição será custosa para 

o setor porque os dois sistemas estarão 

em funcionamento ao mesmo tempo, 

em uma primeira fase de adaptação.  

O projeto foi objeto de quatro consul-

tas públicas e a CNseg entende que há 

uma série de questões a serem supera-

das de sorte que esse sistema alcance 

os objetivos almejados pelo regulador 

sem onerar excessivamente o consumi-

dor, nosso cliente. 

Na esfera do grupo de trabalho Iniciativa 

de Mercado de Capitais (IMK) constituído, 

em 2019, pelo Ministério da Economia, 

sob a coordenação da Secretaria de 

Política Econômica, a CNseg, como rela-

tora do Subgrupo da Revisão das Regras 

de Investimento das empresas do setor. 

Novas normas trouxeram avanços como 

o estabelecimento do limite de margem 

requerida nas operações com derivati-

vos e regulamentação do desenquadra-

mento passivo.

Outro tema na área de regulação é a 

segmentação das regras de limites 

de investimento das seguradoras. As 

normas de investimentos brasileiras 

mantinham sua abordagem base-

ada em limites de aplicação ao longo 

dos últimos anos. Mas a implementa-

ção dos capitais de risco pavimentou 

A normatização 

da segmentação 

e aplicação do 

princípio da 

proporcionalidade 

do setor mereceu 

atenção da 

Confederação em 

2019 e continuará  

a ser debatida  

em 2020. 
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o caminho para as mudanças dessas 

regras. A CNseg tem como objetivo ter 

mais flexibilidade para investir, em uma 

realidade que reflita melhor o ambiente 

regulatório atual. 

A normatização da segmentação e 

aplicação do princípio da proporcio-

nalidade do setor mereceram atenção 

da Confederação em 2019 e continua-

rão a ser debatidas em 2020. As regras 

atuais que as companhias de seguros 

têm que observar não se diferenciam 

pelo porte, complexidade ou natureza 

dos riscos assumidos pelas empresas. A 

proposta, a exemplo do que já ocorreu 

com supervisionados do Banco Central, 

é que, a partir do princípio da propor-

cionalidade sejam formuladas novas 

regras prudenciais. A Susep definiu 

em consulta pública recente a meto-

dologia que segmenta as empresas do 

setor em quatro grupos. A próxima fase 

será ajustar as regras prudenciais para 

cada um dos quatro segmentos. As 

regras dizem respeito aos parâmetros 

de provisão, investimento, gestão de 

risco, regras atuariais, gestão de passi-

vos, contabilidade e compliance. 

A análise de indicadores macroeconô-

micos do País e de sua influência no 

setor de seguros são estratégicas para 

a Confederação. A Conjuntura CNseg, 

publicação de periodicidade mensal, 

completou um ano em 2019 e analisa os 

aspectos mais relevantes da economia e 

do Mercado Segurador. Trimestralmente, 

a publicação traz seções temáticas e 

trata de assuntos jurídicos, regulató-

rios, estatísticos e de sustentabilidade. 

Além disso, apresenta projeções e análi-

ses de arrecadação do setor para o ano 

corrente e para o ano seguinte com 

informações segregadas para 26 ramos 

do setor. Esse trabalho teve como cola-

boradores externos os economistas 

Luiz Roberto Cunha (PUC-Rio) e Lauro 

Faria (Escola de Negócios e Seguros).  

Com uma linguagem acessível e temas 

multidisciplinares, foi bem recebida 

pelo setor e tem ganhado espaço entre 

a novos públicos. As Federações do 

setor – FenSeg, FenaSaúde, FenaPrevi 

e FenaCap – receberam evidência na 

publicação, assim como diferentes áreas 

da CNseg. 

Ainda no campo analítico do ambiente 

econômico que envolve nosso setor, 
o Comitê de Estudos de Mercado 

(CEM) consolidou sua posição como 

um fórum para discussões e análises 

sobre seguros dentro de uma pers-

pectiva econômica e política nacio-

nal e mundial, tornando-se um think 
tank. Criado em 2013, seus encontros 

mensais contam com a presença do 

CAPÍTULO 4
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Presidente, Diretores – da Confederação e das Federações -, 

Superintendentes das áreas de Comunicação e de Relações 

Institucionais e da Superintendência de Estudos e Projetos, 

responsável pelo CEM. Além disso, conta com a participação 

do Diretor-Executivo da Escola de Negócios e Seguros e de 

consultores externos. 

Dentro do esforço de divulgar os produtos oferecidos pelo 

setor de forma didática e aproximá-lo do público consumi-

dor, merece destaque o Glossário do Mercado Segurador, 

cuja primeira fase foi lançada em 2018. Muito bem- 

aceito, com linguagem agradável, o glossário destrincha os 

diversos produtos dos segmentos de Capitalização, Saúde 

Suplementar, Seguros Gerais e Coberturas de Pessoas. 

Voltado para o público em geral, terá uma segunda fase 

ao longo de 2020 com a explicação dos diversos termos 

utilizados no Mercado Segurador, como sinistralidade, 

prêmio e franquia. O glossário, disponível no site da 

CNseg (http://www.cnseg.org.br), é destinado a univer-

sidades, imprensa, sindicatos, Judiciário e entidades do  

Governo Federal.

Outra parte relevante das atividades da CNseg é a interlo-

cução com as empresas do setor que adotam inovações no 

mercado, a partir da Comissão de Inteligência de Mercado. 

Entre os temas abordados, estão a jornada do cliente, a 

estruturação de dados entre as empresas associadas em 

busca da padronização de estatísticas e as insurtechs - star-
tups de soluções voltadas ao Mercado Segurador. 

A CNseg ainda congrega grupos que estudam as novas 

tendências e seus impactos e oportunidades para o Mercado 

Segurador, como a economia compartilhada, um dos temas 

explorados no ano passado. Em 2019, os grupos também 

fizeram a análise da oferta de produtos de seguros para o 

público de 60 anos ou mais de idade e para as pequenas e 

médias empresas. O intuito é oferecer novos produtos aos 

dois segmentos em clara expansão no País.
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Informações 
segregadas para

26
ramos

Principais temas

Conjuntura CNsegAs Comissões Temáticas

Reforma Tributária

Participação ativa dos debates 
sobre a  implementação do 
Sistema de Registro de Operações

Segmentação das regras de limites 
de investimento das seguradoras

Consolidação da proporcionalidade 
das companhias de seguro para 
fins prudenciais

32%

Os aspectos regulatórios norteiam 32% 
dos temas priorizados no planejamento 
estratégico da CNseg

Analisa os indicadores 
macroeconômicos do País e sua 
influência no setor de seguros

CAPÍTULO 4
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5CAPÍTULO

Um setor em 
transformação



A CNseg tem acompanhado de perto os 

Projetos de Lei e de emenda constitucional 

relacionados às duas Reformas. Durante a 

sua tramitação, a Reforma da Previdência 

chegou a prever o aumento da carga 

Tributária para o setor segurador, o que 

traria grande desvantagem competitiva, 

finalmente evitada com propostas ativas da 

Confederação em sentido contrário.

A reforma também incluiu a abertura do 

mercado de entidades fechadas de previ-

dência privada para a gestão de ativos 

por entidades abertas. Assim, fundos de 

pensão de servidores de estados e de 
municípios podem contratar uma enti-

dade aberta de previdência complemen-

tar para fazer a gestão dos seus regimes 

de previdência complementar, o que antes 

era privativo das entidades fechadas.

Na Reforma Tributária, cujas discussões 

começaram no Congresso Nacional em 

2019, a Confederação apresentou propos-

tas de emendas que estão nas duas casas 

legislativas. Em 2020, ano eleitoral, a trami-

tação da Reforma exigirá maior presença 

e agilidade de nossa equipe. Com menos 

sessões devido às eleições municipais, a 

tendência é que a Reforma tenha tramita-

ção rápida.

Em 2019, a CNseg consolidou o acompa-

nhamento de temas do setor nas assem-

bleias legislativas dos estados. Em 2020, o 

trabalho será intensificado.

O ano de 2019 foi desafiador para o mercado de seguros e 2020 não 
será diferente. A atenção do setor às reformas econômicas do Governo 
Federal, com a aprovação da Reforma da Previdência, deverá ser mantida, 
doravante com a tramitação da Reforma Tributária.
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Durante a sua tramitação, a Reforma da Previdência 

chegou a prever o aumento da carga tributária para 

o setor segurador, o que traria grande desvantagem 

competitiva, finalmente evitada com propostas ativas 

da Confederação em sentido contrário.
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Acompanhamento de 1.113 proposições nos 
Estados e no Distrito Federal

Destaques em 2019

Atuação na aprovação da 
Reforma da Previdência

Acompanhamento de 418 proposições no 
Senado, das quais 129 de alta prioridade

Apresentação de propostas de emendas para a Reforma 
Tributária em tramitação no Congresso Nacional 

Acompanhamento de 2.136 proposições na Câmara  
dos Deputados, das quais 358 de alta prioridade

Congresso

Assembleias  
e Câmara  

Legislativa
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6CAPÍTULO

Agilidade e 
credibilidade  
para enfrentar  
desafios



A área jurídica da Confederação tem 

agido contra essa prática predatória atra-

vés de ações no STJ em conjunto com a 

Susep. Os resultados são animadores. 

Em junho de 2019, em uma ação impe-

trada pelo órgão fiscalizador, que contou 

com a CNseg como amicus curiae, o 

Tribunal considerou irregular as ativida-

des dessas associações não reguladas. 

O caso tornou-se uma referência para 

outros que tramitam na Justiça Federal.

A CNseg tem cada vez mais contribu-

ído em processos como amicus curiae, 

instrumento de intervenção processual 

que tem por finalidade fornecer subsí-

dios técnicos às decisões dos tribu-

nais. A colaboração tem aumentado 

nos últimos dois anos depois que o 

novo Código do Processo Civil passou 

a prever a regulamentação do amicus 
curiae, independentemente do rito ou 

da fase processual. 

Ao longo de 2019, a CNseg reuniu 

esforços para esclarecer os impac-

tos da nova Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD) ao Mercado 

Segurador e facilitar a sua aplicação 

pelos associados. A Lei entra em vigor 

em agosto de 2020 e constitui uma 

revolução no tratamento dos dados 

pessoais pelas empresas. Para o setor 

de seguros, a nova legislação tem forte 

impacto, pois os dados são a matéria-

-prima da atividade. 

Assim, a CNseg formou um grupo de 

trabalho multidisciplinar com represen-
tantes do mercado e com consultoria 

externa. Após a análise da Lei, a inter-

pretação da aplicação e da repercussão 

no setor, o GT produziu o “Guia de Boas 

Práticas do Mercado Segurador Brasileiro 

sobre a Proteção de Dados Pessoais”. O 

guia trata de todas as etapas de uma 

operação de seguro, desde a captação 

O ano de 2019 foi marcado pela atuação firme da Confederação 
Nacional das Seguradoras (CNseg) contra o mercado marginal  
de seguros de automóveis, que comercializa a chamada proteção 
veicular através de empresas não reguladas. 
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ADI’s 35

Impetradas 09

Acompanhadas 11

Representação de Inconstitucionalidade 15

Ações de interesse do Mercado Segurador 580

Incidente de Assunção de Competência 06

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 01

Repercussão Geral 12

Recurso Repetitivo e Recursos Especiais 22

Ações Civis Públicas sobre Exercício Irregular da Atividade Seguradora 148

Ações Civis Públicas Saúde 06

Ações Coletivas 03

Incidentes de Resoluções de Demandas Repetitivas 08

Ações de Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habilitação 374

Ações do contencioso interno 112

Ações Judiciais 92

Processos Administrativos 20

Total 727

AÇÕES MONITORADAS PELA SEJUR
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até o momento de um eventual sinistro e mostra quais adap-

tações são necessárias. O objetivo é chancelar o guia com a 

futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), a 

ser formada neste ano. Em 2020, o plano é analisar as normas 

regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) e da Superintendência de Seguros Privados (Susep) à 

luz das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

O desafio será harmonizar as regulações das diversas entida-

des - ANPD, Susep, ANS  e órgãos de proteção ao consumidor. 

Empenhada em subsidiar a Justiça com informações técnicas, a 

CNseg apoiou a realização, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

e pelo Instituto Justiça e Cidadania (IJC), em novembro passado, 

do 2º Seminário Jurídico de Seguros no STJ, com a participa-

ção da Escola de Magistratura (ENM) e da Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM).

Quatro temas que têm tramitado na Justiça foram foco das 

apresentações: a embriaguez ao volante como excludente 

para o seguro de terceiros, a interpretação sobre o rol de 

procedimentos das operadoras de saúde, a questão contra-

tual dos índices de reajustes dos planos de Previdência e, 

ainda, a prescrição nos contratos de seguro.  

Para 2020, a área jurídica avançará no projeto de monitora-

mento e acompanhamento de jurisprudência sobre o setor 

de seguros, Previdência, capitalização e saúde. Ainda em 

fase piloto, no futuro estará disponível a todas as associa-

das da CNseg. Trata-se de uma base de dados com todas as 

decisões de ações que envolvem os segmentos que trami-

tam ou tramitaram em tribunais de justiça estaduais, tribu-

nais regionais federais e em tribunais superiores. 

As atividades e ações da área jurídica da CNseg abrangem o acompanhamento 
da regulamentação do setor de seguros, previdência complementar aberta, saúde 
suplementar e capitalização, questões institucionais da CNseg e das Federações; 
coordenação estratégica e acompanhamento de ações judiciais e procedimentos 
administrativos de interesse do setor; análise e elaboração de instrumentos 
contratuais, com suporte jurídico em contratações e negociações; atendimentos  
a demandas do Poder Judiciário e demais órgãos públicos; análise jurídica de 
temas sobre  o setor com elaboração de pareceres e análise jurídica de proposições 
legislativas de interesse  com elaboração de manifestações, notas técnicas e 
pareceres. Também atua na supervisão e suporte direto dos serviços relativos  
às questões societárias, trabalhistas e sindicais.
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Atividades JurídicasAtividades Jurídicas

29.904
Documentos 

recepcionados

1.047
Instrumentos 
contratuais

331
Manifestações

emenda, substitutivos, notas  
técnicas e razões de veto a diversas 
proposições legislativas

atendimento ao Poder Judiciário,  
a órgãos públicos e a pessoas físicas

3.300
Proposições

em tramitação nos Legislativos 
Federal e Estaduais

análise e elaboração de minutas de contratos, 
aditivos, termos, convênios, acordos etc., bem como 
opiniões legais em contratações, negociações e 
concorrências
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CNseg formou Grupo de Trabalho 
para lançar a publicação

Guia de Boas Práticas do Mercado Segurador 
Brasileiro sobre a Proteção de Dados Pessoais

Para 2020, a área jurídica avançará no projeto de 

monitoramento e acompanhamento de jurisprudência 

sobre o setor de Seguros, Previdência, Capitalização e 

Saúde Suplementar. Ainda em fase piloto, no futuro estará 

disponível a todas as associadas da CNseg.
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7CAPÍTULO

Diálogos construtivos  
com a sociedade



Em 2019, a CNseg reforçou seu compromisso de divulgar informações 
qualificadas sobre o setor e suas mensagens para a sociedade, consolidando 
ainda mais o papel institucional da entidade. Proteção do Consumidor, 
Sustentabilidade e Inovação, Diversidade e Educação em Seguros foram 
assuntos protagonistas das realizações do ano.

Muitos desses temas se destacaram em 

eventos recorrentes da entidade, como 

o 8º Encontro de Resseguro do Rio de 

Janeiro e a 9ª Conseguro, que conta 

com o apoio de uma comunicação 

cada vez mais conectada com os novos 

tempos, utilizando recursos como lives 

nas redes sociais, além da mídia em 

geral. Com essas ações, a CNseg vem 

conseguindo multiplicar o alcance e a 

difusão de informações sobre o setor 

segurador para diversos públicos – 

consumidores já familiarizados com os 

produtos do mercado e aqueles que 

ainda não tiveram tal oportunidade, 

profissionais do setor, formadores de 

opinião e representantes dos três pode-

res e de diversos níveis da Federação.  

No tema Proteção do Consumidor e 

Ouvidoria, por exemplo, a CNseg inau-

gurou o novo ciclo do projeto Colóquios 

de Proteção do Consumidor de Seguros, 

desenhado para servir como fórum de 

aproximação entre Procons e o setor. 

Depois de percorrer, de 2015 a 2018, as 

cinco regiões do País, o Projeto foi reini-

ciado no Centro-Oeste. 

317
representantes

de entidades de 
defesa do consumidor

48%52%
341

representantes  
do mercado

ESTATÍSTICAS DOS COLÓQUIOS
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MAPA DOS COLÓQUIOS

2º Ciclo

REGIÃO NORTE
3º Colóquio 

Out/2016
Manaus

REGIÃO CENTRO-OESTE
1º Colóquio 
Ago/2015 

Cuiabá

REGIÃO CENTRO-OESTE
7º Colóquio 

Jun/2019 
Cuiabá

REGIÃO SUL
2º Colóquio 
Mar/2016
Curitiba

SÃO PAULO
6º Colóquio 

Jun/2018

MG, ES E RJ
5º Colóquio 

Out/2017 
Belo Horizonte

REGIÃO NORDESTE
4º Colóquio 

Abr/2017 
João Pessoa1º Ciclo
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A consolidação da metodologia dos 

Colóquios permitiu o aprofundamento 

dos debates, com mais tempo para que 

empresas e Procons estudassem os 

temas em foco e preparassem suas apre-

sentações, o que ajudou os dois lados a 

atenderem mutuamente suas expectati-

vas. A dinâmica dos Colóquios consiste 

em encontros entre representantes de 

lideranças regionais dos Procons e repre-

sentantes de seguradoras, com amplo 

espaço para debate. As principais ques-

tões levantadas pelos Procons são incor-

poradas em um plano de ação e, alguns 

meses após o Colóquio, realiza-se uma 

reunião de retorno com o objetivo de 

apresentar as medidas tomadas pelo 

mercado e os esclarecimentos sobre as 

questões levantadas pelas entidades.

Foram destaque na agenda de prote-

ção do consumidor a “5ª Celebração do 

Dia do Ouvidor e do Dia Internacional 

do Consumidor” e a “9ª Conferência de 

Proteção do Consumidor de Segu ros”, 

esta realizada no âmbito da 9ª Conseguro. 

Os eventos reuniram reguladores, entida-

des de defesa do consumidor e profissio-

nais do mercado para debater os assuntos 

mais atuais e relevantes para as relações 

de consumo de seguros e compartilhar as 

melhores práticas.

Em relação à Proteção do Consumidor, a CNseg produ-

ziu novas edições do Guia de Acesso do Consumidor 

às Empresas de Seguros, que objetiva facilitar o acesso 

de consumidores e órgãos de defesa do consumidor às 

empresas, e do Relatório de Atividades das Ouvidorias, 

no qual o Setor informa à sociedade os principais indi-

cadores de atendimento das ouvidorias, reforçando seu 

compromisso com a transparência.

Com o objetivo de aprimorar a comunicação do setor 

segurador com as entidades de defesa do consumidor, 

promovendo a divulgação do vasto material de esclareci-

mento técnico produzido pela CNseg e pelas Federações, 

foi lançado o “Boletim informativo para Procons”. O envio 

da publicação mensal teve início em novembro de 2019.

No âmbito de interface com a Susep, as Comissões 

de Relações de Consumo e de Ouvidoria dedicaram 

-se à formação do posicionamento do setor acerca da 

consulta pública nº 8/2019, que tratava sobre a regula-

mentação da política de conduta a ser implementada 

pelas empresas do setor. O posicionamento elaborado 

pelas Comissões e aprovado pelo Conselho Diretor 

foi encaminhado ao órgão regulador e a Resolução, 

com a incorporação de contribuições recebidas na 

consulta, deverá ser publicada em 2020. Dentre outros 

atos normativos, as comissões também se dedicaram 

ao estudo da proposta de atualização do Decreto que 

regulamenta o Serviço de Atendimento ao Consumidor 

 SAC (Decreto nº 6.523/08) e do Projeto de Lei sobre 

a prevenção e o tratamento do superendividamento  

(PL nº 3.515/2015).
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EVENTOS RELEVANTES: 

8º Encontro de Resseguro  
do Rio de Janeiro

9ª Conseguro Prêmio Inovação  
Recorde de participação,  

com 129 inscritos. Esse número é 12% 
acima do registrado no ano anterior

750
participantes

718
participantes

129
cases

No tema sustentabilidade, o ponto alto foi a rodada regional 

da United Nations Environment Programme Finan ce Initiative 

(UNEP-FI) na América Latina, realizada no Brasil, em outubro. 

A CNseg é uma das instituições fundadoras dos Princípios 

para Sustentabilidade em Seguros (PSI), lançados pela ONU 

na Rio + 20 em 2012 e, desde então, vem se destacando no 

engajamento das empresas seguradoras no tema. Em 2019, 

a CNseg garantiu um dia do encontro do setor financeiro no 

Brasil para discussões focadas sobre o papel do seguro.

Outra conquista foi a participação da Superintendência de 

Seguros Privados (Susep), o órgão regulador setorial, nos 

debates sobre questões ambientais, sociais e de governança 

(ASG) nas operações das empresas. O setor já está avan-

çando na agenda internacional, com empresas aderindo 

voluntariamente aos Princípios. Mas a 

presença do regulador brasileiro, refle-

tindo junto com as empresas sobre a 

incorporação de diretrizes de susten-

tabilidade, reforça o movimento dos 

reguladores em âmbito global ao 

mesmo tempo em que sinaliza para um 

diálogo que prestigia a visão e a traje-

tória já percorrida pelo engajamento 

voluntário do mercado. 

Sem dúvida, a agenda ambiental será um 

dos focos dos grandes debates seto riais 

em 2020, com perspectivas de maiores 

avanços. Trata-se de um assunto que, 
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A CNseg é uma das instituições fundadoras 

dos Princípios para Sustentabilidade  

em Seguros (PSI), lançados pela ONU  

na Rio + 20 em 2012 e, desde então,  

vem se destacando no engajamento  

das empresas seguradoras no tema. 

internacionalmente, ganhou contor-

nos para além da proteção do meio 

ambiente. Já há a compreensão de 

que os investimentos das reservas das 

seguradoras precisam ter tratamento 

sustentável e devem levar em conta 

riscos ambientais, sociais e de gover-

nança, visando proteger os recursos  

dos segurados.

Se a pauta ambiental deu sinais de 

progresso sinalizando novas perspec-

tivas para 2020, o tema Diversidade e 

Inclusão também protagonizou conquis-

tas. A agenda de diversidade se baseou 

em um trabalho de disseminação e 

promoção do diálogo sobre o tema 

no mercado. A sociedade que o setor 

de seguros vai atender é cada vez mais 

diversa. Incorporar essa diversidade no 

corpo de talentos é estratégico. 

Consolidando os avanços alcançados 

pelas empresas e a adesão de novos 

participantes, o grupo de trabalho de 

Diversidade e Inclusão lançou em 2019 

o Dia da Diversidade e Inclusão no Setor 

de Seguros, que passará a ser celebrado 

anualmente no dia 25 de setembro. 

Outra ação de destaque na temática da 
Diversidade e Inclusão foi o painel dedi-

cado ao tema, realizado durante o 8º 

Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro, 

em abril. Nele, representantes de vieses 

variados de diversidade falaram sobre 

suas experiências como profissionais do 

setor de seguros e como veem a diversi-

dade contribuindo para a dinâmica dos 

negócios de seguros.

Na mesma linha, outro painel, dessa vez 

na 9ª Conseguro, maior evento do setor, 

tam bém debateu o tema, com a partici-

pação de representantes do Instituto pela  

Diversidade e Inclusão no Setor de Segu-

ros (IDIS) e da  Associação das Mulheres 

do Mercado Segurador (AMMS).
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O lançamento do calendário de 2020 da Confederação, no 

final de 2019, alça o tema a um novo patamar no cotidiano 

das empresas: as datas relacionadas à diversidade e à inclu-

são ganharam destaque e foram ilustradas com imagens 

representativas. O calendário é um símbolo contundente da 

integração do tema à agenda estratégica dos negócios. 

Em uma pesquisa realizada pela CNseg com 21 associadas, 

71% das seguradoras afirmaram ter políticas de diversidade. 

Em 2018, essas seguradoras mapeavam ter em seus quadros 

em média, 5,5% de colaboradores que se reconheciam como 

LGBTQ+; 57,2% de mulheres; 7,6% de negros; 3,1% de PCD e 

0,8% de pessoas com mais de sessenta anos. Com a ampliação 

dos debates em torno do tema, houve um aumento na repre-

sentatividade de todos os vieses de diversidade. Em 2019, as 

seguradoras mapeavam 7,5% de colaboradores que se reco-

nheciam como LGBTQ+; 57,5% de mulheres; 9% de negros; 

3,3% de PCD e 1% de pessoas com mais de sessenta anos. 

Em outra frente, a Confederação recheou o ano de 2019 com 

realizações na área de educação em seguros, seguindo por 

uma trilha aberta há dez anos, quando o Governo Federal 

criou a Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef) 

para promover a educação financeira. 

Além de mobilizar as empresas do setor para promoverem 

ações na Semana Enef, a CNseg também organizou pales-

tras em seu auditório, no Centro do Rio de Janeiro, que 

receberam 441 pessoas. A participação da Confederação na 

Semana Nacional de Educação Financeira também contou 

com ações em tempo real (lives), com especialistas esclare-

cendo dúvidas dos internautas sobre seguro, capitalização e 

previdência, no Facebook da entidade. Iniciativas alinhadas 

com a agenda estratégica da Confederação, que visa cons-

cientizar a sociedade sobre a importância do seguro. 

Da mesma forma, ao longo do ano, a CNseg lançou dois livre-

tos: “Prevenção e Combate à Fraude em Seguros” e “Gestão 

da Inovação e Inovação Estratégica”.  O conteúdo tem o obje-

tivo de ajudar a garantir que formadores de opinião como, 

por exemplo, um Diretor de Procon, um juiz ou um formula-

dor de política pública possam compreender minimamente 

os fundamentos básicos do setor e assim estar mais prepara-

dos para lidar com as questões relacionadas a seguros. 

Ainda na seara da educação, o workshop de Seguro de Impacto 

– uma metodologia da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) que compreende o seguro como um mecanismo de 

proteção social – foi mais um destaque do ano. O objetivo era 

tratar de seguros inclusivos, voltados para a população de baixa 

renda ou ainda sem experiência com o produto. 

O workshop de dois dias, realizado em junho, contou com 

a facilitação de uma consultora da OIT e com sessões de 

discussão sobre casos práticos, coordenadas por um execu-

tivo de uma seguradora sul-africana com atuação focada em 

seguros inclusivos e por executivos de seguradoras brasi-

leiras com projetos inovadores para desenvolvimento de 

produtos e oferta de serviços. Educação em Seguros é outro 

tema que deve estar mais presente em 2020. 
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das seguradoras associadas contam 
com políticas de diversidade

Colaboradores mapeados pelas seguradoras em 2018

Colaboradores mapeados pelas seguradoras em 2019

57,2%

57,5%

71%

7,6% 5,5% 3,1% 0,8%

7,5% 1%

  +60 anos

  Outros

  +60 anos

  Outros

  Mulheres

  Homens

  Mulheres

  Homens

  Negros

  Outros

  Negros

  Outros

  LGBTQ+

  Outros

  LGBTQ+

  Outros

  PCD

  Outros

  PCD

  Outros

3,3%9%

Pesquisa realizada pela CNseg com 21 associadas indica

1

5

3

7

2

6

4

8

9

10
pág. 47

CAPÍTULO 7



Os eventos organizados pela CNseg são uma ferramenta 

essencial para difundir informações e promover a troca de 

experiências sobre seguros, ajudar a esclarecer formadores 

de opinião e ouvir consumidores sobre o setor. Em 2020, 

a CNseg terá como destaques em sua programação, entre 

outros, os dez anos do Prêmio Antônio Carlos de Almeida 

Braga de Inovação.

Em 2019, durante da 37ª Conferência Hemisférica da Fides, 

realizada na Bolívia, foi lançado o Rio de Janeiro - Brasil, 

como país-sede da próxima edição do evento. 

Em 2019, o Prêmio bateu recorde de participação, com 129 

inscritos. Esse número é 12% acima do registrado no ano 

anterior, o que revela não apenas a consolidação da inicia-

tiva em seu nono ano de vigência como um mercado em 

busca de projetos inovadores. 

Entre os eventos recorrentes da CNseg, o 8º Encontro de 

Resseguro do Rio de Janeiro reuniu cerca de 750 participan-

tes. Nos debates, figuraram temas como impacto regula-

tório, questões ambientais, oportunidades, desafios para o 

mercado ressegurador, efeitos da Lei Geral de Proteção de 

Dados no setor e, como já citado acima, diversidade. 

Também seguindo o calendário de realizações anuais, a  

9º Conseguro - com o tema central As Novas Fronteiras do 

Desenvolvimento - foi realizada em setembro, em Brasília. 

Considerada o maior evento do Mercado Segurador, contou 

com 718 participantes. Trata-se de um evento que colabora 

para a disseminação de informações e conhecimento sobre 

o setor.  

Em 2019, motivados pela tramitação da Reforma da 

Previdência, condição necessária, mas não suficiente para 

Em 2019, o Prêmio bateu recorde de participação, com 129 inscritos. 

Esse número é 12% acima do anotado no ano anterior, o que revela não 

apenas a consolidação da iniciativa em seu nono ano de vigência como 

um mercado em busca de projetos inovadores.
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a estabilização da economia, pelo início da discussão da 

Reforma Tributária e pela disposição do Governo Federal 

de dar curso a uma agenda de privatizações e concessões, 

com direta repercussão no âmbito do Mercado Segurador, 

os debates abordaram infraestrutura, educação e previ-

dência, seguros inclusivos, entre outros. Todos os temas 

transversais que abrangem os segmentos de seguros, previ-

dência complementar, saúde suplementar e capitalização, 

reforçando o papel substancial do setor para o crescimento 

sustentável do País. As questões abordadas no evento refle-

tiram o novo momento econômico, diante da pauta de liber-

dade econômica na agenda do Governo, somada aos novos 

hábitos do consumidor. 

Outro evento que contribui para pavimentar o caminho 

para uma melhor compreensão do setor de seguros foi o 

2º Seminário Jurídico. Ocorrido em Brasília, em novembro, 

no Superior Tribunal de Justiça, contou com a presença de 

vários ministros do STJ, além de juristas e economistas. Os 

debates  ajudaram a CNseg a estabelecer um diálogo mais 

aprofundado com o Poder Judiciário sobre como aprimo-

rar as relações com os consumidores e, consequentemente, 

obter uma queda na judicialização de questões envolvendo 

seguro. Ainda na linha temática jurídica, outro destaque 

foram os workshops de análise de Impacto Regulatório. O 

objetivo foi sensibilizar integrantes do setor sobre a impor-

tância da melhoria da qualidade regulatória, atualizar sobre 

normas e aprofundar o debate sobre temas relacionados. 

Também em novembro, foram realizados o 13º Insurance 
Service Meeting e o 4º Encontro de Inteligência de Mercado. 

Os eventos, referências em questões de inovação e avan-

ços tecnológicos para o setor, debateram e analisaram as 

ameaças e as oportunidades decorrentes da inovação tecno-

lógica. O objetivo era proporcionar um ambiente propício 

ao desenvolvimento de novos produtos para atender as 

demandas que nascem com a revolução tecnológica e possi-

bilitar melhores condições competitivas. 
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A CNseg transmitiu informações qualificadas que contribuem para  
consolidar a imagem e a credibilidade do setor

495 
notícias 

publicadas 

Comunicação Estratégica 360º

219
matérias produzidas 

e distribuídas

entrevistas com o 
Presidente da CNseg

entre guias, livretos, 
revista e outros

233
mil usuários

Mais de

57%

Em 2019, a exposição cresceu  
em relação ao ano anterior

Portal Rádio CNseg

Imprensa

Foram publicados

4
artigos assinados pelo 
Presidente da CNseg

Rede Social

Publicações

159
peças e documentos 

históricos catalogados

mil

Cedom

5 
lives realizadas na 
6ª Semana Enef

Comissão de Comunicação e Marketing

Realização do 1º Seminário de 
Comunicação e Marketing da CNseg
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Uma grande prioridade – e o grande 

desafio – do setor de seguros é trans-

formar a forma de comunicação com 

o público, simplificando a linguagem 

e facilitando a compreensão de seus 

produtos e serviços.

Para sustentar uma aproximação cada 

vez maior com a sociedade, transmitindo 

informações qualificadas que preser-

vem a imagem e a credibilidade do 

setor, além de divulgar a importância do 

Mercado Segurador para o desenvolvi-

mento do País, a CNseg conta com uma 

estratégia de comunicação 360 graus. As 

mensagens são alinhadas e a linguagem 

adaptada para melhor compreensão, 

dependendo do canal utilizado. 

E eles são muitos: Portal na internet, 

redes sociais como You Tube, LinkedIn e 

Facebook, emissoras parceiras – JB FM, 

BandNews FM e Alpha FM e a Rádio 

CNseg, que produziu e distribuiu 219 

matérias sobre assuntos de interesse da 

Confederação, atingindo 2.044 rádios 

comerciais, comunitárias e educativas 

de 1.417 municípios brasileiros. Para o 

programa semanal Fala Presidente, 43 

entrevistas foram  produzidas e veicu-

ladas pela Rádio CNseg. 

As publicações periódicas como Revista de Seguros e a 

Conjuntura CNseg fazem parte dessa estratégia. Publicação 

trimestral, a Revista tem papel estratégico na comunicação da 

entidade, refletindo, em seu conteúdo, temas de grande rele-

vância para o setor e para a sociedade, contribuindo, assim, para 

facilitar a compreensão sobre o papel do Mercado Segurador 

no desenvolvimento do País.  A publicação destina-se a executi-

vos do setor, corretores, profissionais liberais ligados à atividade, 

imprensa, autoridades dos três poderes, órgão governamentais, 

além de acadêmicos e formadores de opinião. 

Já a Conjuntura CNseg visa ser a principal referência de análise 

sobre o desempenho do Mercado Segurador. A publicação 

ainda divulga estudos sobre aspectos econômicos, políticos 

e sociais que possam impactar, direta ou indiretamente, o 

desempenho do Mercado Segurador. 

O ano passado foi marcado também por publicações como o 

Relatório de Atividades e o Relatório de Sustentabilidade do setor, 

Manual de Boas Práticas das Ouvidorias do Mercado Segurador, 

Guia de Acesso do Consumidor às Empresas de Seguros. 

Em 2019, a entidade apareceu com frequência em diversos 

veículos de comunicação, consolidando-se como referência 

para a consulta de informações e dados qualificados sobre o 

setor de seguros. Um intenso trabalho foi realizado visando 

à publicação de artigos nos principais jornais do País. Os 

conteúdos mostraram a relevância do sistema de seguros 

privados nas sociedades desenvolvidas, e como ele pode 

contribuir para as melhorias necessárias no ambiente polí-

tico e econômico social do Brasil, por meio da massificação 

de produtos e da agenda das reformas econômicas. 
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A importância do seguro garantia para concretizar obras de 

infraestrutura, por exemplo, foi tratada no artigo “O Seguro 

Garantia e o Desenvolvimento”, que ressaltava como essa 

apólice é estratégica para estruturação do financiamento 

e manutenção do cronograma das obras, tornando-se o 

passaporte para a reconstrução, modernização e atualização 

da infraestrutura do País. 

No artigo intitulado “Modernização e Transparência para um 

Brasil Melhor”, a CNseg ressaltou que, entre os avanços insti-

tucionais empreendidos pelo Brasil nas últimas décadas, um 

dos mais expressivos tem ocorrido na área da regulação do 

Governo Federal em setores econômicos, na qual se registra 

grande esforço para aprimorar sua atuação. 

Para manter um novo ciclo virtuoso, seria necessária a 

modernização do ambiente de negócios, com um conjunto 

de novas leis e decisões do Poder Executivo, de acordo 

com artigo “O lugar que os seguros merecem na sociedade 

brasileira”. A CNseg afirmou que um processo de desregu-

lamentação seria muito bem-vindo para permitir oferecer à 

população produtos mais flexíveis. 

No final de 2019, foi publicado o artigo “Brasil na Contramão 

do Mundo, só que na Direção Certa” sobre as precondições 

criadas pelo Brasil para atrair investidores, ao reduzir a rela-
ção dívida/PIB, manter reservas externas elevadas, inflação 

baixa e juros reduzidos. Um movimento que contrariava os 

mercados globais naquele momento e fazia o País andar na 

contramão do mundo, mas na direção certa. 

Outro destaque do ano foi o lançamento do novo Portal, 

agora mais atraente e intuitivo, e a maior presença nas 

mídias sociais. Foi a primeira vez, que durante um evento   –   

a semana da Estratégia Nacional para Educação Financeira 

–, foram realizadas as “lives”, gravadas no Estúdio CNseg. 

As entrevistas ao vivo tiveram a participação de especialis-

tas indicados pela FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde, FenaCap 

e CNseg. As “lives”, além de abordarem temas do Mercado 

Segurador, serviram para esclarecer, em tempo real, as dúvi-

das dos consumidores. 

A intranet é o principal veículo para a comunicação com o 

público interno e passou a ter, nos textos veiculados por esse 

canal, uma linguagem mais amigável, buscando dar mais voz 

e participação aos funcionários. A CNseg também definiu 

como estratégia para esse público, comunicar informações 

importantes primeiro para os gestores e depois aos demais 

integrantes do quadro da entidade. 

Uma das principais realizações da comunicação interna e 

endomarketing foi a divulgação da campanha “Missão, 

Visão e Valores” da CNseg, entre 13 e 16 de dezembro, 
para todos os funcionários do Rio de Janeiro e, simultanea-
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mente, por videoconferência, para os de Brasília, e no portal 

http://cnseg.org.br/. 

Com o objetivo de gerar sugestões para a elaboração, em 

2020, de um plano de ação de curto e médio prazos para 

tornar o setor de seguros, seus produtos e serviços mais 

conhecidos, compreendidos e desejados pela sociedade em 

geral, a Confederação realizou, em 12 de dezembro de 2019, 

o 1º Seminário de Comunicação e Marketing da CNseg. 

O evento, aberto pelo Presidente da CNseg, Marcio 

Coriolano, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de 

Janeiro, contou com 43 profissionais do Mercado Segurador 

que se dedicaram a pensar sobre os desafios da comunica-

ção do setor e os caminhos para enfrentá-los. 

Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada durante o Semi-

nário, revelou o amplo espaço que o setor de seguros tem 

para crescer e a importância de trabalhar sua comunicação: 

das 2.549 pessoas entrevistadas no levantamento, em nove 

capitais brasileiras, 48% nunca tiveram seguro e 52% afirma-

ram já terem possuído algum. A desinformação desse público 

foi o que mais chamou a atenção no resultado.  

Além de pensar no futuro, buscando alternativas para uma 

maior e melhor comunicação, difusão dos seguros entre os 

brasileiros e o crescimento do mercado, a CNseg também vem 

desempenhando um papel importante na preservação da 

história do setor. Para tanto, conta com o Centro de Documen-

tação e Memória do Mercado Segurador – Cedom. Trata- 

se de uma plataforma digital https://cedom.cnseg.org.br/  

que também ajuda na aproximação entre Mercado Segurador 

e sociedade. 

O Cedom já disponibiliza 159.744 peças e documentos histó-

ricos, como anúncios publicitários, estatísticas e evolução das 

principais carteiras, sinistros que marcaram época e provoca-

ram inflexões na trajetória setorial, vídeos com depoimentos 

de lideranças, apólices, obras raras, artigos, marcos regulató-

rios, relatórios, história institucional da CNseg e outros.
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Compromisso  
e ética



Exemplo importante é o Programa de 

Gestão de Líderes, com o mapeamento 

dos perfis e competências profissionais. 

O trabalho está planejado para ser desen-

volvido em etapas, por grupos, visando à 

ampla capacitação do quadro. O primeiro 

grupo, composto por Superintendentes 

e Gerentes, participou de treinamentos, 

oficinas e workshops. O programa para os 

Superintendentes e Gerentes prossegue 

em 2020, mediante complementação por 
coaching individual. 

A preparação inicial dos níveis mais eleva-

dos de liderança foi concebida com base 

em seu papel de agentes multiplicadores, 

no processo de desenvolvimento de seus 

liderados. Após intervalo de seis meses, 

foi então a vez de supervisores e coor-

denadores participarem das atividades  

do Programa.

Além do investimento na capacita-

ção profissional dos gestores, em 2019 

adotou-se uma série de iniciativas para 

o incremento da eficiência gerencial. 

Uma delas foi a revisão do processo de 

compras, que seguirá sendo aprimorado 

em 2020. O objetivo é dar mais raciona-

lidade ao uso dos recursos e melhorar o 

controle de despesas.

Em outra frente para melhorar a gestão, 

ocorre a adoção de processos para a 

redução do prazo de fechamento contá-

bil, disponibilizando informações de 

qualidade mais rapidamente para facili-

tar as tomadas de decisão.

Em 2019, a CNseg deu mais um passo importante para a consolidação 
do processo de profissionalização do seu quadro e de modernização 
da infraestrutura operacional. Para tanto, diversas ações foram e vêm 
sendo desenvolvidas. Na base do seu conjunto, figura a incorporação 
das melhores práticas de governança, tanto na gestão administrativa 
e financeira, quanto na gestão dos recursos humanos, controladoria e 
compliance, tendo como referência as empresas do setor segurador.
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A CNseg também já adota novos procedimentos para alocar 

e gerenciar os riscos associados aos seus recursos, em busca 

de maior rentabilidade e segurança. As alternativas têm se 

mostrado assertivas: a carteira, que rendia 100% do CDI há 

dois anos, atingiu, em 2019, 109% do CDI. 

Outra iniciativa desenvolvida em 2019, com início efetivo em 

2020, é a nova ferramenta para aprimorar o compliance. Ela 

prevê o progressivo processo de confirmação automatizadas 

de alçadas, disponível na intranet para toda a CNseg. Isso, 

de modo a garantir a integridade da tomada de decisões em 

relação às políticas definidas pelo Comitê Gestor.

Também objetivando consolidar melhores ferramentas de 

controles internos, foi realizado o primeiro encontro dos 

agentes de compliance da CNseg. O objetivo foi internalizar 

o tema e demonstrar a importância dos normativos associa-

dos. Novos encontros estão previstos para ocorrer em 2020. 

Se, por um lado, a CNseg focou prioritariamente a profis-

sionalização de seu quadro, por outro também cuidou das 

instalações físicas, de modo a oferecer aos funcionários e aos 

usuários um ambiente agradável, seguro e funcional. Foram 

concluídas a Reforma e a revitalização do edifício-sede, no 

Centro do Rio de Janeiro. A entrega do 15º andar do prédio 

marcou o final das obras. A CNseg agora dispõe de salas 

de reuniões, equipadas para videoconferências, de auditório 

aparelhado e de um estúdio de gravações de áudio e vídeo.

Para aumentar o nível de segurança predial, foi entregue 

também em 2019 a escada de incêndio externa e dada a 

partida no projeto de formação da brigada voluntária de 

incêndio. O treinamento dos selecionados e a efetiva insta-

lação da brigada estão na agenda de 2020.
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As alternativas têm se mostrado assertivas: 

a carteira, que rendia 100% do CDI há dois 

anos, atingiu, em 2019, 109% do CDI.
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Planejamento  
para atuar nos  
novos tempos 



A Superintendencia Geral de Negocios 

- SUPEN consolida as informações do 

setor a partir dos dados compartilhados 

pelas empresas associadas. São 33 os 

produtos oferecidos ao setor segurador 

e outros 25 destinados às Federações e 

à própria CNseg. 

Entre os principais produtos figuram 

os de Automóvel, Riscos Patrimoniais 

(destaque para Residencial, Condomí-

nio e Empresarial), Saúde, Vida, Previ-

dência e Capitalização. São produtos 

que vão desde o serviço de autopre-
enchimento de cadastros, informações 

sobre as características de um auto-

móvel que vão desde do perfil dos 

segurados, até serviços que auxiliam 

na comunicação entre seguradoras e 

que agilizam o processo de liquidação 

do pagamento de um seguro com o 

cuidado de evitar fraudes. 

A SUPEN também presta serviços de 

Tecnologia da Informação à CNseg e 

às quatro Federações. Os serviços vão 

desde a automação de escritório e a 

implementação de soluções desenha-

das por outras áreas da Confederação 

e das Federações, tais como sistemas 

administrativos, financeiros e contábeis, 

até o fornecimento de soluções para 

atender às necessidades das empresas 

associadas, como, por exemplo, os indi-

cadores das ouvidorias e os indicadores 

de RH do setor.

Em linha com o esforço de trazer mais 

agilidade às empresas associadas 

por meio da tecnologia, foi lançado o 

produto Enquadramento de Veículos, 

que otimiza o processo de cota-

ção do seguro com maior assertivi- 

dade na checagem de dados e rapidez  

na precificação. 

A Superintendência Geral de Negócios – SUPEN oferece soluções para 
aprimorar a precisão das informações necessárias ao desenvolvimento  
das atividades das associadas da FenaSaúde, FenaCap, FenSeg e 
FenaPrevi, que representam 80% da arrecadação das empresas integrantes 
dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta  
e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização atuantes no País.

1

5

3

7

2

6

4

8

9

10
pág. 59

CAPÍTULO 9



A área também ofereceu o Novo Portal de Serviços e Soluções 

da CNseg, com ganho de segurança e de desempenho ao usuá-

rio. Esse ambiente mais amigável permite maior integração entre 

o setor e a CNseg. O Portal relaciona os produtos oferecidos 

pela SUPEN, por meio do qual o usuário pode realizar todas as 

operações. Os usuários podem também integrar diretamente os 

seus sistemas internos ao da CNseg, através da tecnologia API.

Em 2019 também foi implementado o aperfeiçoamento das 

análises de risco em prevenção e combate à fraude, com 

o uso de uma nova tecnologia. O serviço serve principal-

mente os segmentos de seguro de automóveis, residên-

cias, pequenas empresas e condomínios. Com a adoção da 

nova ferramenta, em maio, o número de alertas de sinistros 

com possibilidade de fraude aumentou na ordem de 236%. 

Também foi significativo o crescimento de fraudes confirma-

das e evitadas através desses alertas. 

A SUPEN trabalha para garantir que os serviços estejam 

alinhados à nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

A SUPEN trabalha para garantir que os serviços estejam 

alinhados à nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
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do número de alertas de sinistros 
suspeitos em 2019 após a implantação 

de novas funcionalidades

33
Produtos

para o Mercado Segurador

25
Produtos

para CNseg e Federações

236%
Crescimento

Oferta de 58 produtos

6.200
chamados solucionados

Atendimento ao Cliente
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A FenSeg seguiu, em 2019, focando temas que já estavam 

em sua lista de prioridades – produtos para o ramo automó-

vel, infraestrutura, seguro rural e o combate à venda irregular 

de seguros - e agregou outros, como o risco cibernético e de 

responsabilidades, que tendem a crescer e são alguns dos 

focos da agenda para 2020. O segmento de seguros gerais é 

formado por 13 grupos e cerca de 90 ramos. 

No seguro de automóvel, o de maior peso na carteira de 

seguros gerais com participação de 47% dos prêmios, uma 

das principais iniciativas da FenSeg foi o incentivo à alteração 

e à modernização de normativos de produtos para torná-los 

mais adequados ao consumidor, incluindo o conceito de 

coberturas de prazo curto ou intermitentes. 

Ainda no ramo automóvel, a FenSeg intensificou o combate 

à comercialização irregular de seguros, que causa assimetria 

concorrencial no mercado, além de prejuízos aos consumido-

res. A Federação vem destacando que, enquanto as segurado-

ras são reguladas e fiscalizadas por autoridades públicas como 

o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e a Susep e 

devem constituir reservas técnicas para fazer frente ao paga-

mento de indenizações, a proteção veicular é uma atividade não 

regulamentada, sem fiscalização e sem tributação. Outro ponto 

a mencionar é a insegurança dos clientes quanto à possibili-

dade de buscar o amparo dos órgãos de defesa do consumidor. 

Os seguros de Garantia para Obras Públicas e de Riscos de 

Engenharia são de fundamental importância no contexto da 

Criada em 2007 para compor o novo modelo de representação institucional do 
Mercado Segurador brasileiro, a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) 
está voltada para o desenvolvimento das atividades específicas dos ramos de 
seguros do segmento denominado “seguros de danos”.
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nova Lei de Licitações. O Projeto de Lei 1292/95, que muda 

aspectos relevantes da Lei de Licitações, vem sendo acom-

panhado de perto pela FenSeg, uma vez que o mercado 

de seguros participou ativamente, sugerindo mudanças no 

atual modelo de seguro garantia. 

Outros dois seguros merecem destaque: seguro rural e riscos 

cibernéticos. 

Dados do Ministério da Agricultura informam que, em 2019, 

a execução do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro 

dos prêmios em seguros 
gerais são provenientes do 

seguro de automóvel

Milhões
440

NÚMEROS DE SEGUROS GERAIS

Rural (PSR) somou R$ 440 milhões, ou seja, a totalidade 

do orçamento. Esse número é 19% superior ao executado  

em 2018.  

O seguro de riscos cibernéticos, ainda pouco explorado no 

Brasil, apresenta grande potencial de crescimento. Além de 

ser uma novidade, o aumento dos ataques de hackers e de 

invasão de sistemas, que vêm ocorrendo com frequência, 

e a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) ampliam as perspectivas para o desenvolvimento 

do produto.

47%

Programa de Subvenção ao 
Prêmio do Seguro Rural (PSR)

Automóvel

19%

superior ao executado 
em 2018
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Em 2019, a Reforma da Previdência praticamente monopoli-

zou as atenções do mercado. Motivada pela importância do 

tema para a sociedade, a FenaPrevi reforçou seu compro-

misso com o desenvolvimento sustentável do País contri-

buindo de forma consistente para esse debate, oferecendo 

subsídios para melhor qualificálo. 

Com o patrocínio da FenaPrevi, CNseg e da Abrapp/ICSS, 

foi apresentada ao Governo uma proposta de Reforma da 

Previdência baseada em um estudo técnico desenvolvido 

pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), 

vinculada à Universidade de São Paulo (USP). O trabalho 

teve como princípio a necessidade de alterações que miras-
sem nos problemas da Previdência, evitando a exigência de 

outras Reformas adicionais e ou periódicas. 

A FenaPrevi entende que essa abordagem se justifica porque 

o atual sistema de Previdência social, centrado unicamente 

no regime de repartição, demanda Reformas periódicas. Elas 

se fazem necessárias para acompanhar a dinâmica demográ-

fica, uma vez que o País vem enfrentando envelhecimento 

da população, aumento da longevidade e queda da nata-

lidade. A entidade entende que, embora sua proposta não 

tenha sido adotada pela Emenda Constitucional 103/2019, 

poderá contribuir para futuros debates. 

O trabalho sugerido pela FenaPrevi contempla a criação de 

uma Nova Previdência, obrigatória somente para os nasci-

dos a partir de 2005, sem distinção entre trabalhadores da 

iniciativa privada, autônomos, servidores públicos e milita-

res. Uma Previdência única, mais justa, igual para todos.

Essa nova Previdência, segundo a proposta, tem como obje-

tivo atender prioritariamente a base da pirâmide social. Para 
isso, se sustenta em quatro pilares, cada um deles com carac-

terísticas específicas. 

O primeiro pilar, por exemplo, é universal, não contributivo 

e garantidor de renda básica ao idoso. Tem como objetivo 

garantir uma renda básica de R$ 550,00 (corrigidos anual-

mente, pelo critério estabelecido na Lei nº 8.213/1991) a 

todo cidadão aposentado no âmbito da Nova Previdência 

A Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) é uma associação 
civil sem fins lucrativos, afiliada à Confederação Nacional das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg).

RELATÓRIO 2019 DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS

pág. 66



e aos deficientes nascidos a partir de 2005. Por esse pilar, 

não haverá contribuições de empresas e indivíduos para o 

custeio, pois o pagamento do benefício será de responsabi-

lidade integral do Tesouro Nacional.

O segundo pilar também é universal, de filiação obrigató-

ria, mas contributivo e funciona em regime de repartição. 

Equivale ao atual Regime Geral de Previdência Social – 

RGPS, com alguns aperfeiçoamentos. Também será operado 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), atendendo, 

indistintamente, a todos os filiados à Nova Previdência em 

relação aos benefícios de aposentadoria e a todos os demais 

benefícios garantidos pela atual Previdência social.

O terceiro pilar é contributivo e com regime de capitaliza-

ção, de caráter individual. Terá filiação obrigatória apenas 

para os trabalhadores que tenham auferido remuneração 

mensal do trabalho igual ou superior a R$ 2.200,00 (corrigida 

anualmente pelo critério estabelecido na Lei nº 8.213/1991), 

sendo facultativo para os demais.

Trata-se, portanto, de prover um complemento ao valor 

pago nos dois primeiros pilares para aqueles que tenham 

renda superior à da média dos trabalhadores. O pagamento 

do benefício de aposentadoria do terceiro pilar terá início 

simultaneamente ao dos pilares anteriores, sendo pago por 

meio de plano de benefício de Previdência complementar, 

regulado pela Lei Complementar nº 109/2001. 

Já o quarto e último pilar é contributivo, de filiação faculta-

tiva, complementar e individual e destina-se à constituição 

de uma renda complementar adicional. Continuará sendo 

1º pilar
garante renda 

básica de  
R$ 550,00

2º pilar
regime de 
repartição

3º pilar
regime de 

capitalização de 
caráter individual

4º pilar
filiação facultativa, 
complementar e 

individual

4

NOVA PREVIDÊNCIA

Pilares
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operado sob o regime atualmente previsto no artigo 202 

da Constituição Federal e pertinente à legislação e à regu-

lamentação infralegal.

A proposta da Nova Previdência adota como premissa 

central a lógica da justiça social, pois propicia maior repo-

sição de renda para os trabalhadores menos favorecidos, 

exigindo, para os de salários mais elevados, maior esforço 

de poupança – por meio, inclusive, do quarto pilar.

A FenaPrevi destaca que os ganhos sociais, políticos e 

econômicos de uma Reforma estrutural, com a criação de 

uma Nova Previdência, serão enormes para a sociedade 

brasileira. Um de seus impactos positivos será ajudar na 

formação de poupança de longo prazo, fundamental para 

impulsionar o investimento e o desenvolvimento do País.

Além disso, por se tratar de uma solução perene para a 

questão previdenciária, removerá incertezas dos horizon-

tes de potenciais investidores, nacionais e internacionais, 

reduzindo o risco de crédito do País. Um cenário que trará 

uma série de benefícios econômicos decorrentes. 

A entidade ressalta que o mais importante é a garantia 

da manutenção da proteção previdenciária ao longo do 

tempo, permitindo às pessoas e suas famílias maior segu-

rança em relação ao seu futuro. 

A FenaPrevi acompanhou, ao longo de 2019, como a 

discussão em torno da Reforma da Previdência conscien-

tizou a população para a necessidade de poupar para 

o futuro, pois o Estado não é capaz de suportar, sozi-

nho, as necessidades financeiras das pessoas a partir do 

momento da aposentadoria. Essa conscientização é posi-

tiva para toda a sociedade, para a economia e traz reflexos 

positivos para o segmento de Previdência privada, aberta  

e fechada.

Portanto, o assunto permanece na agenda da entidade 

em 2020. A FenaPrevi continuará fomentando o debate 

acerca da sustentabilidade da Previdência pública, que 

passa, necessariamente, pela regulamentação de um pilar 

em regime de capitalização, tal como proposto pelas 

entidades que patrocinaram o estudo elaborado pela  

FIPE/USP.

A FenaPrevi destaca que os ganhos sociais, políticos e 

econômicos de uma Reforma estrutural, com a criação de uma 

Nova Previdência, serão enormes para a sociedade brasileira. 
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Reposicionar a imagem e amplificar o alcance das mensa-

gens de interesse das operadoras de planos e seguros priva-

dos de assistência à saúde perante a opinião pública. Essa 

foi a estratégia que marcou a FenaSaúde em 2019, levada 

adiante no segundo semestre pela nova Diretoria, que assu-

miu em maio e tem mandato até 2022. A entidade possui 

15 associadas, dando cobertura de saúde para cerca de 26 

milhões de pessoas.

O ponto alto das ações desenvolvidas foi a realização, em outu-

bro, do 5° Fórum FenaSaúde, sediado em Brasília pela primeira 

vez e palco da apresentação da publicação “Mais Saúde – Uma 

nova saúde suplementar para mais brasileiros”. Trata-se de 

um estudo que aborda, em detalhes, a agenda de sugestões, 

propostas e ideias defendidas pela FenaSaúde com o objetivo 

de ampliar o acesso dos brasileiros à assistência à saúde. 

Com extensa cobertura e divulgação nos principais veículos 
de comunicação de todo o País, a proposta da FenaSaúde 

concentra-se em iniciativas que, de forma geral, vão além da 

ampliação do acesso e da contenção do aumento de custos. 

Visam dar aos usuários mais opções de escolha; promover 

saúde e prevenir doenças por meio de maior incentivo à aten-

ção primária; incentivar novos modelos de remuneração e a 

medicina baseada em evidências, com maior eficiência nos 

procedimentos; valorizar o desempenho e buscar melhores 

resultados na assistência médico-hospitalar; combater frau-

des e desperdícios; e promover a incorporação de tecnolo-

gias em saúde com base em custo-efetividade.

A agenda de aperfeiçoamento do setor coincide com o 

momento atual do País, que passa por algumas Reformas 

estruturais. Justificase também pelo fato de a lei que regu-

lamenta a saúde suplementar no Brasil já ter cerca de 22 anos 

de vigência.  A necessidade de atualizar o marco regulatório 

foi destacada pelos participantes do 5° Fórum FenaSaúde, 

como o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Além dele, participaram das discussões, entre outros, o minis-

tro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luís Felipe Salomão, 

Constituída em fevereiro de 2007, a Federação Nacional de Saúde Suplementar 
(FenaSaúde) representa os 15 principais grupos de operadoras de planos e seguros 
privados de assistência à saúde, que respondem por cerca de 40% do mercado 
brasileiro de saúde suplementar.
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o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério 

da Economia, Rogério Marinho, e o ex-Presidente do Banco 

Central Armínio Fraga. O evento teve 392 credenciados, 

entre representantes do Governo, da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS), parlamentares, representantes 

das operadoras e de outras entidades setoriais.

A FenaSaúde, em 2019, também deu continuidade à parti-

cipação e à promoção de iniciativas de cunho regulatório e 

jurídico, sempre em defesa da melhor prestação dos serviços 

de saúde suplementar para os brasileiros. Na área regulató-

ria, merece destaque a participação da entidade na atua-

lização do rol de procedimentos e eventos em saúde, que 

ocorre a cada dois anos. No ciclo 2019-2020, a ANS inau-

gurou novo fluxo e nova metodologia para recebimento e 

análise de propostas de atualização da Resolução Normativa 

n° 439/2018. 

No primeiro semestre de 2019, a agência recebeu 459 

propostas de incorporação, 154 das quais foram escolhidas 

para serem avaliadas. No âmbito das operadoras e de suas 

representantes, a FenaSaúde uniu esforços com a Associação 

Brasileira dos Planos de Saúde (Abramge) e a Unimed do 

Brasil e dividiu a análise das 154 demandas selecionadas. Esse 

trabalho ocorrerá até julho de 2020 e a nova lista do Rol de 

Procedimentos começa a vigorar a partir de janeiro de 2021. 

Além disso, a FenaSaúde encaminhou contribuições para 

a agenda regulatória para o período 2019-2020, colocada 

em consulta pública pela ANS em março do ano passado. 

A entidade enviou 22 contribuições, das quais seis (27%) 

foram parcialmente acatadas. Do total geral de contribui-

ções recebidas, a agência acatou 4% e 17% foram parcial-

mente acatadas.

Reposicionar a imagem e 

amplificar o alcance das 

mensagens de interesse 

das operadoras de planos 

e seguros privados de 

assistência à saúde perante 

a opinião pública. Essa foi 

a estratégia que marcou a 

FenaSaúde em 2019, levada 

adiante no segundo semestre 

pela nova Diretoria, que 

assumiu em maio e tem 

mandato até 2022. 
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O ano ainda foi marcado por importantes decisões na área 

jurídica. A FenaSaúde atuou em, pelo menos, oito proces-

sos de grande repercussão para o setor. O destaque foi o 

Recurso Especial n° 1.733.013/PR, discutido no STJ tendo a 

entidade como amicus curiae, expressão de origem latina 

que quer dizer amigo da corte. Indica uma instituição que 

oferece subsídios para ajudar a embasar as decisões da corte. 

Em julgamento concluído em dezembro passado, a 4ª Turma 

da corte decidiu que o rol de procedimentos e de eventos 

em saúde da ANS não é meramente exemplificativo, tratan-

do-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de 

planos de saúde. A decisão representa importante conquista 

para dar maior segurança jurídica aos contratos de presta-

ção de serviços de saúde suplementar no País.

A FenaSaúde também manteve o acompanhamento de mais 

de 800 projetos de lei de interesse do setor em tramitação 

no Legislativo, seja na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal, seja nas assembleias estaduais.

para a Agenda  
Regulatória acatadas

dando cobertura  
de saúde para cerca  

de 26 milhões de pessoas.

de interesse do setor em tramitação 
no Legislativo acompanhados 

800 6

15

NÚMEROS DA SAÚDE

ContribuiçõesProjetos de Lei

Associadas

5º Fórum FenaSaúde

392
Credenciados
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A Federação Nacional de Capitalização (FenaCap), fundada em 7 de fevereiro 
de 2007, é uma associação civil, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, 
que representa as empresas de capitalização no território nacional.

A atualização do marco regulatório para os títulos de capi-

talização, em 2019, já rendeu bons frutos para o segmento. 

A entrada em vigor dos novos produtos Instrumento de 

Garantia e Filantropia Premiável levou à arrecadação de R$ 

2,7 bilhões, desde o fim de abril até dezembro, e a perspec-

tiva da Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) é de 

crescimento em 2020. 

O Instrumento de Garantia é utilizado para garantir o paga-

mento de qualquer contrato entre partes, como aluguel 

comercial, aluguel residencial, financiamentos e até uma 

obra residencial. O produto Filantropia Premiável, antes 

vendido acoplado a outras modalidades de capitalização, 

passou a ter mais transparência e visibilidade. O consumi-

dor compra um título de determinado valor e concorre a 

sorteios. Do resgate, 34% em média é destinado para uma 

entidade filantrópica escolhida pelo consumidor. 

Em 2019, o segmento de capitalização cresceu 13,8% em 
arrecadação, atingindo R$ 23,9 bilhões (dados de janeiro  

a dezembro). 

O crescimento em dois dígitos deve-se à combinação de 

juros e inflação baixos e de uma perspectiva de melhora 

do mercado de trabalho, ainda que lenta. Com a previsão 

de aumento da renda disponível, a possibilidade de as 

pessoas guardarem dinheiro também cresce. Ainda existe 

o fator ligado ao endividamento. Como o endividamento 

ainda está elevado, as pessoas têm dado prioridade ao 

pagamento das dívidas e, portanto, à organização finan-

ceira, impulsionando o mercado de títulos de capitalização 

e dos seguros, em geral. 

Em resgates, o segmento pagou R$ 18 bilhões, somando os 

contratos em fim de vigência e os resgates antecipados. Já 

em prêmios por sorteio, foram pagos R$ 1 bilhão, o equi-

valente a R$ 4,7 milhões por dia útil. As reservas técnicas 

somaram R$ 30,8 bilhões em 2019, com expansão de 4,7%. 

As reservas são garantidas por títulos públicos federais, o 

que ajuda o Governo financiar a sua poupança interna. 

Além de se constituir como um instrumento de educação 

financeira, a capitalização também auxilia o País a rolar a 
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sua dívida pública e, por meio dos prêmios às entidades de 

filantropia, ajuda na questão social. 

Indicada para pessoas que não têm o hábito de juntar 

dinheiro, a capitalização  dispõe de títulos de diversos 

valores, capazes de atender a uma ampla gama de consu-

midores, incluindo pessoas físicas e jurídicas. Ao fim do 

contrato, o consumidor resgata o valor pago, em percentu-

ais compatíveis com o seu plano. O consumidor, geralmente, 

utiliza o resgate para pagar matrícula escolar, IPVA, impos-

tos ou ainda pode planejar o pagamento de uma viagem, 

um casamento, uma formatura, concorrendo a prêmios,  

sem riscos. 

O levantamento mais recente, de dezembro e 2017, revela 

que o total de consumidores  chega a 20 milhões de pessoas 

físicas e 5 milhões de pessoas jurídicas, com níveis de recla-

mação baixos. 

A FenaCap tem realizado seu trabalho de comunicação com 

o foco na visibilidade e na credibilidade dos produtos das 

associadas do segmento.

Para aumentar a conscientização da importância de guardar 

dinheiro, em linha com a questão do consumo consciente, a 

Federação promoveu a campanha “Planos que transformam” 

nas ruas e nas mídias sociais, no fim de 2019. Mais de três mil 

depoimentos foram tomados. O resultado confirmou que 

as pessoas querem concretizar planos, seja para se formar, 

seja para se casar, mesmo com dificuldades financeiras. Foi 

realizado um trabalho intenso de comunicação nas platafor-

mas Youtube, Facebook, LinkedIn e em um site específico da 

campanha. Nas ruas, a FenaCap foi ao Largo da Carioca, no 

Rio de Janeiro, e ao Viaduto do Chá, em São Paulo, e contou 

com um grande interesse de quem passava. 

A Federação ainda promoveu a série de eventos “Trilhas FenaCap”. 

Foram mais de 200 pessoas nos encontros e online. Para este 

ano, a ideia é manter esses eventos buscando explicar a quem 

ainda não é cliente o que é a capitalização. Em 2020, a venda de 

títulos de capitalização completará 91 anos no Brasil, o que não 

é pouco para um produto financeiro em um país que passou por 

tantos altos e baixos em sua economia. Para comemorar a data, 

a FenaCap reeditou e atualizou o livro “Capitalização - Uma 

história de prosperidade”, de Paulo Amador. 

A FenaCap tem realizado seu trabalho de comunicação com 

o foco na visibilidade e na credibilidade dos produtos das 

associadas do segmento.
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Desempenho em 2019

Crescimento

RECEITA

Bilhões

R$ 23,9 13,8%

RESERVAS  
TÉCNICAS

Crescimento

Bilhões

R$ 30,7
4,7%

SORTEIOS

Bilhão

R$ 1,1
RESGATES

Bilhões

R$ 18,9
Milhões 

de pessoas físicas

20
Milhões 

de pessoas jurídicas

5
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Conselho Diretor - Presidente

Marcio Serôa de Araujo Coriolano -

Conselho Diretor - 1º Vice-Presidente

Roberto de Souza Santos (desde Jun/2019) Porto Seguro S/A

Jayme Brasil Garfinkel (até Maio/2019) Porto Seguro S/A

Conselho Diretor - Vice-Presidentes

Gabriel Portella Fagundes Filho Sul América Cia. Nacional de Seguros

Mario José Gonzaga Petrelli Icatu Capitalização S/A

Vinicius José de Almeida Albernaz Bradesco Seguros S/A

Conselho Diretor - Vice-Presidentes Natos

Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade Federação Nacional de Seguros Gerais

João Alceu Amoroso Lima Federação Nacional de Saúde Suplementar

Jorge Pohlmann Nasser Federação Nacional de Previdência Privada e Vida

Marcelo Gonçalves Farinha Federação Nacional de Capitalização

Conselho Diretor - Diretores

Bernardo de Azevedo Silva Rothe Brasilprev Seguros e Previdência S/A

Carlos André Guerra Barreiros Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A

Edson Luis Franco Zurich Minas Brasil Seguros S/A

Eduard Folch Rue Allianz Seguros S/A

Conselho Diretor
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Diretoria Executiva

Francisco Alves de Souza COMPREV Vida e Previdência S/A

Gabriela Susana Ortiz de Rozas Caixa Seguradora S/A

João Francisco Silveira Borges da Costa HDI Seguros S/A

José Adalberto Ferrara Tokio Marine Seguradora S/A

Leonardo Deeke Boguszewski Junto Seguros S/A

Luiz Fernando Butori Reis Santos (desde Set/2020) Itaú Seguros S/A

Osvaldo do Nascimento (até Ago/2019) Itaú Vida e Previdência S/A

Luis Gutiérrez Mateo (a partir de Mar/2020) Mapfre Previdência S/A

Miguel Gómez Bermúdez (até Mar/2020) Mapfre Previdência S/A

Nilton Molina Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A

Pedro Cláudio de Medeiros B. Bulcão Sinaf Previdencial Cia de Seguros

Pedro Pereira de Freitas American Life Companhia de Seguros S/A

Conselho Diretor - Diretor Nato

Luiz Tavares Pereira Filho Consultor Jurídico da Presidência da Fenaseg

Conselho Diretor - Diretor Nato

Alexandre Leal  Diretor Técnico e de Estudos 

Luiz Tavares Pereira Filho  Consultor Jurídico da Presidência da Fenaseg 

Miriam Mara Miranda  Diretora de Relações Institucionais 

Paulo Annes  Diretor de Administração, Finanças e Controle 

Solange Beatriz Palheiro Mendes  Diretora de Relações de Consumo e Comunicação
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Rio de Janeiro Rua Senador Dantas, 74-16º andar. 

Brasília SCN, Quadra 1, Bloco C, Ed. Brasília Trade Center, Sala 1601 a 1612.




