
 
 

Novas formas de investimentos 
 

CNseg trabalha para aprimorar normas de investimentos do setor de seguros no País  
 

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2020 - A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), 
junto com suas federações associadas – FenSeg, FenaPrevi e FenaCap – é patrocinadora do 
projeto de aprimoramento das regras de investimentos dos ativos garantidores das 
provisões técnicas das seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, 
empresas de capitalização e resseguradores locais, disciplinadas pela Resolução nº 4.444, 
de 2015, do Banco Central. O objetivo é elaborar um modelo de normativo baseado em 
princípios que regulamente os investimentos das seguradoras de forma mais eficiente, que 
leve em consideração as especificidades, preferências, necessidade de liquidez, horizonte 
de investimento, tolerância a riscos e outros fatores relacionados ao investidor.  
 
O Diretor Técnico e de Estudos da CNseg, Alexandre Leal, explica que o projeto está em fase 
inicial. “Estamos conversando com todas as partes interessadas no assunto, entre elas, a 
Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, Susep, CVM, Banco Central, 
Previc, ANS, Abrapp, Anbima e Fenaber. Agora a fase é de coleta de informações, inclusive 
de experiências internacionais. O objetivo é que ao final do projeto, possamos apresentar 
uma nova proposta de resolução para avaliação no âmbito do Conselho Monetário Nacional 
(CMN)”, explica.  

A Resolução nº 4.444 passou por várias revisões ao longo dos anos, mas não acompanhou a 

evolução da exigência de capital dos entes regulados pela Susep, passando de um modelo 

baseado em margem de solvência para outro ancorado em capitais de risco. “Acreditamos 

que um normativo baseado em princípios, com eventuais limitações a determinadas classes 

de ativos ou ativos financeiros em função de riscos não considerados pelo modelo de capital 

vigente, como concentração e liquidez, seria mais adequado”, ressalta Leal.  

O setor de seguros no País hoje é um dos maiores investidores institucionais do País e 

acumula cerca de R$ 1,2 trilhão em provisões técnicas. Esses recursos garantem o 

pagamento de indenizações, sorteios, resgates e benefícios aos segurados e clientes.  

 
 
 
Sobre a CNseg 
A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização (CNseg) congrega as empresas que compõem o setor, reunidas 
em suas quatro Federações (FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap). A missão primordial da 
CNseg é contribuir para o desenvolvimento do sistema de seguros privados, representar suas 
associadas e disseminar a cultura do seguro, concorrendo para o progresso do País. 



 
Mais informações: 
 
Superintendência -Executiva de Comunicação e Imprensa da CNseg 
 
Superintendente-Executiva: 
Vera Soares 
Tel.: (21) 2510-7739 - vera.soares@cnseg.org.br 
 
Coordenação de comunicação e imprensa: 
Neide Fujioka 
Tel.: (21) 2510-7938 - neide.fujioka@cnseg.org.br 
 
Vagner Ricardo 
Tel.: (21) 2510 7713 - vagner.ricardo@cnseg.org.br 
 
Cláudia Mara Alcon dos Santos 
Tel.: (21) 2510 7814 - claudiamara@cnseg.org.br 
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