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É com satisfação que a Confederação Nacional 
das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Pri-
vada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização 
(CNseg) apresenta suas propostas que visam ao 
desenvolvimento e fortalecimento do setor de 
seguros para o novo ciclo que se inicia em 2023. 

Ao longo dos últimos anos, o setor tem compro-
vado sua resiliência e compromisso com seus 
clientes e a sociedade brasileira. Têm sido tempos 
desafiadores, que culminaram com a eclosão da 
pandemia da Covid-19, em 2020, e seus reflexos 
econômicos e sociais, os quais ainda persistem. 

Com pagamentos de indenizações e benefícios 
que se aproximam dos R$ 400 bilhões ao ano, 
o setor se consolida como um importante aliado 
do Estado na preservação do bem-estar da po-
pulação brasileira, ao assumir riscos, que sem a 
proteção dos seguros, causariam grande dano à 
nossa sociedade. 

A função social do seguro teve sua expressão 
máxima com a assistência a mais de 170 mil famí-
lias, afetadas pela Covid-19, com recursos supe-
riores a R$ 6,5 bilhões referentes a eventos não 
cobertos pelos contratos de seguros. Um esforço 
que somente empresas sólidas e cientes do seu 
papel perante a sociedade poderiam realizar. 
Uma solidez que vem sendo construída ao lon-
go dos anos, com empresários comprometidos 
com o desenvolvimento do setor e do País, com a 
contínua evolução dos processos e estruturas das 
empresas, com investimentos maciços em for-
mação de pessoal capacitado, na construção de 
novos sistemas e em inovação. Acreditamos que 
somente um setor que coloca o cliente no centro 

de suas decisões, sempre na busca de oferecer 
as melhores soluções para o seu público, tem a 
capacidade de entender as particularidades de 
cada momento e agir de forma consoante com as 
expectativas da sociedade.     

É nesse contexto que enxergamos um ambien-
te de negócios promissor. Há muito espaço para 
que o setor de seguros avance e aumente sua 
presença perante a sociedade. Parcela impor-
tante da população ainda continua à margem da 
proteção oferecida pelo setor de seguros priva-
dos, contando tão somente com a rede de prote-
ção do Estado, que por mais ampla que seja, não 
consegue atender a todos de forma eficiente. O 
desenvolvimento do setor de seguros, portanto, 
tem o condão de desonerar o Estado brasileiro, 
o que é ainda mais relevante em um cenário fis-
cal desafiador.

Acreditamos que o futuro nos reserva um tem-
po de grandes oportunidades. O setor de se-
guros, quer seja como agente de mitigação de 
riscos da sociedade, quer seja como importante 
investidor institucional, responsável pela ges-
tão da recursos superiores a R$ 1,3 trilhão, que 
garantem os compromissos assumidos junto a 
seus clientes e impulsionam a poupança interna, 
está apto a continuar desempenhando seu pa-
pel, contribuindo para o crescimento econômico 
sustentável do País, para a construção de uma 
sociedade mais justa e para a proteção do patri-
mônio de pessoas e empresas.

Dyogo Oliveira
Diretor-Presidente

Roberto Santos
Presidente do Conselho Diretor

Senhor(a) Candidato(a),
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Seguros de Danos e Responsabilidades, seguros de 
Pessoas e Planos de Previdência Privada, seguros e 
Planos de Saúde e Títulos de Capitalização

Capítulo 1

SETOR SEGURADOR

Com relevância histórica para a economia do País, o 
setor segurador fornece proteção econômica, contri-
buindo para a redução do risco sistêmico e atenuando 
perdas financeiras associadas a diversos eventos, se-
jam estes danos aos bens, à vida ou à saúde. O setor 
também tem importante contribuição na educação fi-
nanceira através de produtos que auxiliam na forma-
ção de poupança individual, como os Planos de Previ-
dência e os Títulos de Capitalização.

Em 2021, o Brasil ocupou a 15ª posição no ranking das 
economias mundiais, e o 18º lugar1 quando se trata 
do volume arrecadado pelo mercado segurador. Com 
representatividade de 6,4% no Produto Interno Bruto 
(PIB), o setor arrecadou R$ 553,8 bilhões, representan-
do um crescimento de 10,5% sobre 2020. 

Apesar de ser um dos maiores investidores institucionais 
do Brasil, acumulando ativos da ordem de R$ 1,7 trilhão 
– o  que representa aproximadamente 30% da Dívida 
Pública Federal brasileira2–, o setor esbarra no relativo 
desconhecimento da sociedade e dos entes públicos so-
bre a sua relevância para a vida das pessoas e da nação. 

Estratégico para o País e para a sociedade

É importante destacar que o mercado segurador 
desonera o orçamento do Estado pela oferta e ma-
nutenção de produtos com coberturas assistenciais3 
complementares, como os planos de saúde e os pla-
nos de Previdência Complementar Aberta, com forte 
potencial de amparo à agenda nacional de reformas 
estruturais, em especial a da previdência, para a es-
tabilização da dívida pública. Por exemplo, o setor 
de Saúde Suplementar, que foi muito demandado no 
período da pandemia por Covid-19, nos últimos dois 
anos, foi responsável por mais de R$ 376 bilhões das 
despesas assistenciais, valor superior às executadas 
pelo Ministério da Saúde, que ficaram na ordem de 
R$ 312 bilhões4.

Características como essa tornam premente a adoção 
de ações positivas e coordenadas entre o poder pú-
blico e as empresas do setor para a garantia de de-
senvolvimento econômico sustentável e do bem-estar 
coletivo, com atualizações periódicas dos modelos re-
gulatórios e fomento à ampliação de coberturas pelo 
setor aos milhões de brasileiros e aos mais de cinco 
milhões de empresas no País.

1 Fonte: SIGMA, dados 2020. Não considera capitalização, previdência complementar e, no segmento de saúde, considera apenas as Seguradoras de Saúde.
2 O estoque da Dívida Pública Federal encerrou o ano de 2021 em R$ 5.613,66 bilhões.
3 Considerando o somatório dos anos de 2020 (R$ 168 bilhões) e 2021 (R$ 208 bilhões).
4 Considerando o somatório dos anos de 2020 (R$ 151 bilhões) e 2021 (R$ 161 bilhões). Fonte: Portal da Transparência
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Dentre os setores em que o seguro tem potencial para 
ampliar sua atuação, é possível destacar: i) o de saú-
de, cujos planos de assistência médica e odontológica 
em 20215 foram responsáveis pelo atendimento a 78 
milhões de beneficiários, com uma taxa de cobertu-
ra de 24,6%; ii) a frota de automóveis em circulação 
foi da ordem de 59 milhões em 2021, mas os seguros 
alcançaram apenas 19, 7 milhões desses veículos; iii) 
o número de residências seguradas foi superior a 11 
milhões em um universo de 72 milhões de domicílios; 

Composto por 161 seguradoras, 13 entidades aber-
tas de Previdência Complementar, 16 sociedades de 
Capitalização e 1.161 operadoras de planos de saúde 
com registro ativo na Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), o setor segurador  –  considerando 
também as 15 resseguradoras locais, 90 eventuais e 
41 admitidas – empregou mais de  177 mil trabalha-
dores formais em 20206, enquanto a maioria dos de-
mais segmentos da economia registrou retração no 
número de empregos. Se adicionarmos os corretores 
e peritos de Seguros, de Planos de Previdência Com-
plementar e de Saúde, e os profissionais de Avaliação 
de Riscos e Perdas, esse número salta para 239 mil. 

e iv) os planos de previdência coletivos e individuais 
alcançaram apenas 8% dos brasileiros.

Outro dado relevante são os indicadores oficiais do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) res-
saltando que os brasileiros estão vivendo mais e que a 
participação de cidadãos com mais de 65 anos passará 
de 11% em 2022 para cerca de 22% em 2050. Esse ce-
nário desafiador representa, também, uma oportunida-
de de crescimento.

As empresas do setor contam com o apoio de mais de 
627 mil corretores de seguros: consultores especializa-
dos, com formação e experiência para orientar, infor-
mar e auxiliar a sociedade sobre os produtos oferta-
dos pelo mercado.

Como um dos setores mais regulados do País, as em-
presas dos segmentos de Seguros, Previdência Com-
plementar Aberta e Capitalização são supervisionadas 
e fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Pri-
vados (Susep), autarquia vinculada ao Ministério da 
Economia e ao Conselho Nacional de Seguros Priva-
dos (CNSP), órgão responsável por fixar as diretrizes 
e normas da política de seguros privados. As operado-
ras de Saúde Suplementar são reguladas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), vinculada ao 
Ministério da Saúde.

Composição do setor segurador

5 Fonte: Denatran.
6 Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em 2020.
7 Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em 2020.
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A análise histórica de alguns de seus indicadores com-
provam o papel relevante do mercado segurador no 
desenvolvimento nacional. 

O retorno para a sociedade, através do pagamento 
de indenizações de seguros, despesas assistenciais 

Proteção para a sociedade

de Saúde Suplementar, sorteios de Capitalização, be-
nefícios de Previdência Complementar e resgates de 
Títulos de Capitalização ou de Planos de Previdência 
Complementar, foi de quase R$ 400 bilhões, aumento 
de 24,6% em relação a 2020, o que representa 2,5 ve-
zes o valor pago em 2012. 

Com atuação em todo o território nacional, a Confe-
deração Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 
Capitalização (CNseg) congrega quatro Federações – 
Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), Fe-
deração Nacional de Previdência Privada e Vida (Fe-
naPrevi), Federação Nacional de Saúde Suplementar 
(FenaSaúde) e Federação Nacional de Capitalização 
(FenaCap) – que representam as empresas integran-
tes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada, 
Saúde Suplementar e Capitalização. Integram ainda o 
sistema, nove sindicatos patronais regionais: SindSeg 
MG/GO/MT/DF, SindSeg RS, SindSeg PR/MS, SindSeg 
BA/SE/TO, SindSeg SP, SindSeg N/NE, SindSeg SC, 
SindSeg RJ/ES e Sinapp.

Em 2021, a CNseg representava 98,7% das empresas 
do setor segurador  e 37,7% das operadoras de planos 
da Saúde Suplementar, alcançando 100% das segura-
doras especializadas em saúde. 

Atualmente, além de reunir as principais lideranças do 
setor segurador, coordenar as suas ações políticas, ela-
borar o seu planejamento estratégico e ter papel re-
presentativo perante a sociedade e entidades interna-
cionais, a CNseg atua como fomentadora da educação 
em seguros, dos Princípios para Sustentabilidade em 
Seguros – estabelecidos em 2012 pelo Programa da 
ONU para o Meio Ambiente. 

A CNseg entende que inovação precisa de colaboração 
entre diversas áreas e organizações. Por isso, em 2021, 

1.066 profissionais do setor participaram regularmente 
das reuniões das Comissões Temáticas, compartilhan-
do percepções e apresentando sugestões de processos 
e de ações. As Comissões Temáticas da CNseg são o 
ambiente em que ocorrem debates técnicos relaciona-
dos aos temas que constam do planejamento estraté-
gico do setor de seguros e de sua agenda regulatória. 
Essa organização reflete o nosso entendimento de que 
inovação requer boas doses de observação e de inspi-
ração, mas sempre conjugadas com metodologia e dis-
ciplina. Atualmente, o setor conta com o apoio técnico 
e especializado de dezessete Comissões Temáticas.

Em 2021, a CNseg monitorou 8.144 proposições legis-
lativas de interesse do mercado segurador em trami-
tação no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, 
nas Assembleias Legislativas e na Câmara Legislativa 
do Distrito Federal – um crescimento de quase 85% 
em relação ao ano anterior. E, ainda, elaborou pare-
ceres, propostas de emenda, substitutivos, notas téc-
nicas e razões de veto a 470 proposições legislativas. 
Dentre essas propostas estão: o combate ao exercício 
Irregular da Atividade Seguradora por meios de em-
presas que se denominam “associações de proteção 
veicular”, sem nenhum respaldo regulatório e jurídi-
co; participação na Iniciativa de Mercado de Capitais 
(IMK), que trata-se de ação estratégica do Governo 
Federal voltada para o desenvolvimento dos merca-
dos financeiro, de capitais, de seguros e resseguros e 
de previdência complementar, através de discussões 
entre órgãos e entidades públicas e privadas e maté-
rias de ordem tributária como imposto de renda, re-
forma tributária e majoração da CSLL.

Representação institucional do setor segurador
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Evolução das indenizações de Seguros, 
despesas assistenciais de Saúde Suplementar, 
sorteios de Capitalização, benefícios de 
Previdência Complementar e resgates de 
Títulos de Capitalização ou de Planos de 
Previdência Complementar

(em R$ bilhões)

154,7
185,5

208,3
234,9

259,9
277,4

296,6
316,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fontes: Susep e ANS

320,8

397,5

2020 2021

Diante do cenário adverso da economia, o montante 
pago à sociedade, equivalente a mais de 11 vezes o 
orçamento do Bolsa Família em 2021,  serviu para re-
posição de perdas financeiras e manutenção do con-
sumo das famílias. 

Em 2021, o volume arrecadado pelo setor foi distri-
buído da seguinte forma: 45% em produtos de Saúde 
Suplementar, cobrindo a realização de consultas mé-
dicas e odontológicas, internações, exames, cirurgias 
e outros procedimentos; 35% em produtos de vida, 
para segurança do indivíduo perante as adversidades 
financeiras, e  Previdência Complementar Aberta como 
alternativa à população para constituição de reserva 
para cobertura previdenciária; 16% em danos e respon-
sabilidades para proteção do patrimônio das famílias e 
empresas e 4% em Títulos de Capitalização, que abran-
gem produtos que estimulam o hábito de acumular 
reservas, soluções de negócios, planejamento de com-
pra de bens duráveis, auxílio instituições filantrópicas, 
entre outros. 

Distribuição da 
arrecadação do setor 
segurador por segmento

Fontes: Susep e ANS

Capitalização

4%

Saúde 
Suplementar

45%

Danos e 
Responsabilidades

16%

Vida e 
Previdência

35%
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A atividade seguradora cresceu rapidamente nos úl-
timos anos, quando se avalia o volume arrecadado 
e a quantidade de empresas operando, muitas delas 

Ressalta-se, nos últimos anos, o crescimento contínuo 
dos produtos de Saúde Suplementar e de Previdência 
Complementar Aberta, além do crescimento, entre 
2020 e 2021, de 40,0% no seguro Rural, de 28,6% para os 
seguros contra grandes riscos e de 28,0% nos produtos 
de transportes, ambos com ganho de representativida-
de na série histórica em relação aos demais produtos 
do setor. Essa evolução representa incremento do am-
paro do mercado segurador aos grandes investimentos 
em infraestrutura, que garantem crescimento econô-

mico sustentável, e à atividade que representa 6,9% 

 do PIB do País: a agropecuária. 

Em relação à geração de empregos, segundo dados 
da Relação Anual das Informações Sociais (RAIS), o 
mercado segurador ampliou em 15,6% o seu número 
de vagas na comparação entre 2016 e 2020, resultado 
bem superior ao do agregado de todos os setores da 
economia, que avançou apenas em 0,4% o total de vín-
culos trabalhistas no mesmo período

com atuação internacional, o que provocou incre-
mento da competitividade no setor e a comercializa-
ção de novos produtos. 

Estrutura das Empresas do setor de seguros 
em 2018 e 2021 – em % de Arrecadação
(sem Capitalização e Saúde Suplementar)

Fontes: Susep e CNseg.
Nota: Uma empresa é considerada 
nacional se possuir mais de 50% 
dos seus acionaistas no Brasil.

Danos e Responsabilidades Cobertura de Pessoas

Plano de Risco Plano de Acumulação

20
21

13,6%

48,7%
37,7%

12,3%

71,1%

16,6%

0,7% 3,2%

96,2%

0,2%
7,1%

92,6%

13,5%

66,6%
19,8%

4,9%

46,4%48,7%

Danos e Responsabilidades Cobertura de Pessoas

Plano de Risco Plano de Acumulação

20
18

Sociedades vinculadas a instituições financeiras (SIF)

Sociedades vinculadas a instituições estrangeiras (SIE)

Sociedades sem vinculos com instituições financeiras (SIB)
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Total de vínculos trabalhistas ativos por atividade 
econômica e participação no total
(em milhares)

Fonte: Relação Anual das Informações Sociais (RAIS). Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
a Sociedade de Capitalização + Seguros de Vida + Seguros não-vida + Seguros-saúde + Resseguros + Previdência Complementar Aberta + Atividades auxiliares dos 
seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente.
b Contempla as indústrias de fabricação de veículos e farmacêutica.
c Contempla fabricação de peças e acessórios.
d Exceto Mercado Segurador.
* Mercado Segurador + Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde + Avaliação de riscos e perdas.

Dados extraídos em maio de 2022.

Nota: A RAIS registra todos os contratos formais de trabalho informados pelas empresas ao Ministério do Trabalho (celetistas, estatutários e avulsos).

Na seara tributária, o mercado segurador apresentou 
comportamento favorável ao aumento da arrecadação 
da Receita Federal do Brasil (RFB), com variação ex-
pressiva de 147,7% do volume de tributos recolhidos no 

período de 2011 a 2020. O setor segurador se destaca 
entre todos os outros setores da economia analisados 
que registraram retração no volume recolhido ou cres-
cimento inferior.

Vínculos

152,9

150,7

161,0

171,0

176,9

Part.

0,45%

0,45%

0,48%

0,50%

0,52%

Vínculos

6.784,0

6.752,9

6.741,5

6.773,8

6.857,5

Part.

14,73%

14,59%

14,57%

14,64%

14,82%

Vínculos

221,3

212,3

212,6

222,3

227,7

Part.

0,48%

0,46%

0,46%

0,48%

0,49%

Vínculos

386,6

400,1

417,4

417,4

412,5

Part.

0,84%

0,86%

0,90%

0,90%

0,89%

Vínculos

141,9

142,8

150,6

155,0

158,7

Part.

0,31%

0,31%

0,33%

0,33%

0,34%

Vínculos

2.122,3

1.961,8

1.977,2

1.987,4

2.111,8

Part.

4,61%

4,24%

4,27%

4,29%

4,56%

Vínculos

726,1

719,1

727,5

787,2

725,9

Part.

1,58%

1,55%

1,57%

1,70%

1,57%

Total

46.060,2

46.281,6

46.631,1

46.716,5

46.236,2

Classe Mercado  
seguradora

Mercado  
segurador 

+ Corretores*

Indústria de 
Transformaçãob

Indústria 
Extrativa

Fabricação de 
Veículosc

Atividades 
Imobiliárias

Construção Atividades 
Financeirasd

Total 
Economia

Ano

2016

2017

2018

2019

2020

2020/ 
2016

15,7% 15,6% 1,1% 2,9% 6,7% 11,9% -0,5% 0,0% 0,4%

Part.

0,33%

0,33%

0,35%

0,37%

0,38%

Vínculos

207,0

206,8

221,0

232,5

239,3

Receita administrada pela RFB (incluindo a previdenciária), 
participação no total e variação acumulada 
(em R$ bilhões e % de participação)

Tributos

21,3

39,7

42,0

46,5

49,3

52,9

Part.

15,1%

14,3%

13,7%

12,5%

13,4%

11,5%

Tributos

237,8

269,3

294,6

333,7

334,0

297,6

Part.

27,9%

29,9%

31,9%

24,9%

23,8%

28,9%

Tributos

22,4

12,0

13,1

15,1

19,0

23,7

Part.

2,6%

1,3%

1,4%

1,1%

1,4%

2,3%

Tributos

5,4

10,3

10,9

11,6

13,1

13,1

Part.

0,6%

1,1%

1,2%

0,9%

0,9%

1,3%

Tributos

33,3

39,3

36,7

36,2

35,5

38,3

Part.

3,9%

4,4%

4,0%

2,7%

2,5%

3,7%

Tributos

    853,7

1.219,2

1.258,8

1.338,7

1.404,7

1.373,5

Mercado  
segurador1

Indústria de 
Transformação3

Indústria 
Extrativa4

Atividades 
Imobiliárias5

Todas as 
Classes

Ano

2011

2016

2017

2018

2019

2020

2020/ 
2011

147,7% 23,3% 25,2% 5,4% 140,7% 15,0% 60,9%

Part.

2,5%

3,3%

3,3%

3,5%

3,5%

3,8%

Tributos

128,5

174,7

172,9

167,4

188,0

158,4

Atividades 
Financeiras2 Construção6

2020/ 
2016

33,1% -9,3% 10,5% 96,7% 27,4% -2,5% 12,7%

Fonte: Receita Federal do Brasil.
1 Código CNAE 65. Não contempla Corretores de Seguros e Sociedades de Capitalização. Inclui Previdência Complementar Fechada.
2 Código CNAE 64. Não contempla o Mercado Segurador. Inclui Sociedades de Capitalização.
3 Códigos CNAE 10 a 33. Inclui Fabricação de Veículos e Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos.
4 Códigos CNAE 05 a 09.
5 Código CNAE 68.
6 Códigos CNAE 41 a 43.
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A Saúde Suplementar oferece a mais de 78 milhões de 
beneficiários9 de planos de saúde médico-hospitalares 
e odontológicos, acesso à ampla rede de prestadores, 
composta por mais de 184 mil10 estabelecimentos com 
atendimentos ambulatoriais, hospitais, clínicas, labora-
tórios, internações, urgências e outros. Em 2021, esses 
planos foram responsáveis por assegurar a cobertura 
financeira de R$ 208 bilhões em gastos assistenciais de 
sua base de beneficiários, respondendo por cerca de 
85%11 da arrecadação dos hospitais privados. 

Quando se observa apenas os beneficiários dos planos 
de assistência médica, houve crescimento de 3,2% em 
dezembro de 2021 sobre dezembro de 2020, totalizando 
49 milhões de pessoas. Desse total, 69% (33,7 milhões) 
são beneficiários de planos coletivos empresariais, que 
cresceu 5,0% também na comparação interanual, com 
a entrada de mais 1,6 milhão de pessoas. Entretanto, ao 
relacionar esses dados com o estoque de empregados 
celetistas (Caged), a proporção entre beneficiários de 
planos coletivos empresariais e o número de emprega-
dos com carteira assinada tem diminuído. Em dezembro 
de 2020, a taxa, isto é, a razão entre as duas variáveis, 
era de 0,85 e, um ano depois, a taxa diminuiu para 0,83, 
mostrando que o segmento de planos de saúde coletivo 
empresariais ainda tem muito a crescer para acompa-
nhar o ritmo de empregos formais. Disponibilizar assis-
tência médica privada tem sido um dos maiores atra-
tivos em termos de benefício no mercado de trabalho.

Na agenda microeconômica, o mercado segurador fa-
vorece a manutenção da atividade de empresas dos 
mais diversos portes, contribuindo para o aumento da 
competitividade e ensejando o crescimento econômico 
equilibrado e socialmente justo. Ao oferecer proteção 
financeira para empresas, o setor de seguros possibilita 
que elas aloquem seu capital de forma mais eficiente, 
o que se torna ainda mais relevante para aquelas com 
menor acesso a fontes de financiamento, quer seja via 
capital próprio, quer seja por capital de terceiros, por 
emissão de dívida.  Nesse contexto, o setor oferece pro-

dutos de danos e responsabilidades, como riscos de en-
genharia, transportes, grandes riscos, garantia de obras 
e responsabilidade civil, que, juntos, pagaram em inde-
nizações R$ 7,0 bilhões em 2021, com crescimento de 
37,8% nos últimos cinco anos. Esses mesmos produtos, 
além de favorecerem a entrada de novas empresas com 
atuação em atividades econômicas diversas, asseguram 
a proteção do patrimônio e a continuidade de grandes 
investimentos em infraestrutura. 

O seguro Rural é um importante instrumento de prote-
ção financeira para o produtor, especialmente em razão 
das mudanças climáticas que têm ocorrido ultimamen-
te. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) divulgou recentemente que, em 2021, 
houve recorde em apólices contratadas, ultrapassando 
217 mil contratos de seguros, com cerca de 14 milhões 
de hectares segurados. A subvenção de R$ 1,18 bilhão 
ao prêmio do seguro Rural beneficiou mais de 120 mil 
produtores rurais. Foram pagos mais de R$ 7,1 bilhões 
em indenizações em 2021, representando um aumento 
de 94% em relação a 2020. 

O setor também está atento aos avanços da nova eco-
nomia digital e aos riscos emergentes a que a sociedade 
está exposta. Um caso típico são os ataques cibernéticos. 
O Brasil, em 2021, sofreu mais de 88,5 bilhões de tenta-
tivas de ataques, avanço de mais de 950% em relação a 
2020 (8,5 bilhões de ataques). Considerando América La-
tina e Caribe, o Brasil ocupou o segundo lugar em número 
de ataques, atrás apenas do México (com 156 bilhões). O 
seguro contra riscos cibernéticos é um forte aliado para 
alívio das perdas. A sua demanda vem crescendo rapida-
mente no Brasil e, em 2021, aumentou 150% sobre 2020. 

A ampliação da poupança nacional é facilitada pelo mer-
cado segurador pela oferta de produtos com característi-
ca de acúmulo de reservas de longo prazo que estimulam 
o hábito de guardar dinheiro pelas famílias e empresas e 
ensejam a conscientização da sociedade quanto à neces-
sidade de constituição de reservas. Destacam-se entre os 
produtos os de previdência da família PGBL (Plano Ge-
rador de Benefício Livre), da família VGBL (Vida Gerador 
de Benefício Livre), os planos tradicionais e os Títulos de 
Capitalização, nas suas diversas modalidades.

O MERCADO SEGURADOR SE POSICIONA COMO FACILITADOR 
DA AGENDA SOCIAL E ECONÔMICA NACIONAL

9    Dados ANS de dez/21
10  DATASUS – Ministério da Saúde. Dados de dez/2021.
11   ANAHP
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12  Dados da CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. em 2021.
13  http://riad-online.eu/fileadmin/documents/homepage/events/past_events/2013_Cannes/Hoppe_SocialValue.pdf

No âmbito social, o setor é um dos mais importantes 
agentes mantenedores da ordem social brasileira, por 
ofertar produtos que garantem a quitação das dívi-
das de seus clientes no caso de morte, invalidez ou 
até desemprego, oferecendo segurança ao credor de 
que a inadimplência será evitada. É o caso dos seguros 
Prestamista (seguros de Vida) e Habitacional (Danos e 
Responsabilidades), ambos com demandas crescentes 
por parte dos consumidores, com indenizações pagas 
na ordem de R$ 5,6 bilhões em 2021. Em um país em 
que cerca de 70% das famílias estão com dívidas e 25% 
com contas  em atraso12, esses produtos se tornam in-
dispensáveis à mitigação dos efeitos da inadimplência.

A equidade social é também fomentada pelo setor, 
que oferece produtos com baixo custo médio, facili-
tando o acesso à proteção às camadas de baixa renda 
da sociedade. É o exemplo do seguro auxílio-funeral e 
dos microsseguros de pessoas e danos, que garanti-
ram a cobertura financeira a seus clientes na ordem de  

R$ 312 milhões em 2021. A inclusão financeira de parte 
dos brasileiros que não possuem conta-corrente nem 
poupança também é favorecida pelo setor. A oferta de 
Títulos de Capitalização é mais uma alternativa à so-
ciedade para a constituição de reservas com o atrativo 
lúdico dos sorteios, disciplinando o cidadão ao hábito 
de guardar dinheiro. 

A absorção e a diluição dos riscos econômicos da so-
ciedade fazem do mercado segurador um dos pilares 
de sustentação do desenvolvimento nacional. Ao prover 
bem-estar às famílias, como consequência da seguran-
ça financeira que recebem, ou ao propiciar a celebração 
de contratos e o desenvolvimento de novos empreen-
dimentos, pela garantia de cobertura econômica aos 
riscos a que as empresas estãos sujeitas, o setor exerce 
importantes funções13 para o País, inerentes à sua ati-
vidade, que, porém, mantêm-se invisíveis a parcelas da 
sociedade até o momento do pagamento de eventuais 
perdas financeiras resultantes de algum revés.

Ao indenizar perdas financeiras, o setor inibe a evolução de cadeias de inadimplên-
cia na sociedade.

A segurança econômica oferecida pelo setor é fundamental para a garantia do bem-
-estar das famílias perante o sentimento de medo que as pessoas têm do inesperado.

Como agente responsável pela absorção dos riscos transferidos pela sociedade, o se-
tor deve ser capaz de identificar, analisar, mensurar e tratar esses riscos, contribuindo 
para o desenvolvimento de técnicas de mitigação das exposições a eventos incertos.

As reservas do setor para cobertura de suas obrigações, da ordem de R$ 1,3 trilhão, 
fazem dele um dos maiores investidores institucionais do País e financiadores da 
dívida pública, fomentando a economia nacional.

Ao oferecer à população alternativas à constituição de reservas de longo prazo ou 
ao repor as perdas financeiras das famílias e empresas, o setor garante crescimento 
econômico pela redução nas incertezas, pela manutenção dos padrões de consumo 
dos indivíduos e pela preservação dos negócios. 

Por ofertar produtos com coberturas assistenciais complementares, como os  
Planos de Previdência Complementar Aberta ou o seguro Prestamista com cober-
tura em caso de perda de renda, o setor alivia o orçamento público e garante a 
segurança de milhares de famílias.

Função 
Econômica

Função 
Científica

Função 
Social
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• Existe desenvolvimento sem risco?

A história da sociedade e seu desenvolvimento são 
marcados pela convivência com riscos e seus resul-
tados. Do escambo de mercadorias entre povos, com 
risco de perda durante as travessias, à revolução tecno-
lógica, que expõe a sociedade a ameaças cibernéticas, 
a humanidade progride por assumir os riscos de suas 
escolhas. O ser humano está propenso a adversidades 
em relação a seus bens e empreendimentos, à saúde 
física ou à sua capacidade financeira, por isso a prote-
ção ou prevenção contra esses imprevistos é premissa 
básica para a sua evolução e bem-estar. 

• Como gerenciar riscos de forma economi-
camente sustentável?

Historicamente, as consequências negativas dos ris-
cos de exposição são amenizadas pela sua repartição 
entre diversas pessoas. Em um formato no qual todos 
contribuem com valores módicos para a constituição 
de um fundo comum para cobertura financeira no caso 
de ocorrência de eventos adversos, a sociedade de-
senvolveu o instrumento econômico denominado mu-
tualismo que, apesar de sua importância social, não é 
suficiente para cobertura econômica em caso de perda 
financeira de um participante, que seja superior ao va-
lor do fundo, ou diante de perdas coletivas.

Dessa maneira, apesar de ser pilar básico da existência 
dos contratos de seguro, o mutualismo não se sustenta 
sem estrutura técnica de gerenciamento de riscos capaz 
de identificar, de conhecer os resultados e de  mitigar 
as exposições a riscos dos participantes, sem arcabouço 
atuarial necessário para cálculo do valor a ser pago por 
cada participante ao mútuo de forma justa, em razão da 
natureza, severidade e probabilidade de ocorrência dos 
eventos adversos que serão assegurados ou sem a cons-
tituição de reservas e capitais econômicos suficientes 
para cobertura de significativas perdas financeiras por 
um determinado período de tempo, tornando a opera-
ção economicamente sustentável. 

Foi dessa forma que a sociedade passou a transferir 
seus riscos de perdas econômicas para as empresas do 
mercado segurador: entidades tecnicamente capacita-
das e firmadas sobre sólidas diretrizes regulatórias que 
asseveram a sua capacidade de atuação na economia, 

com destaque para a obrigação de formação de reser-
vas para garantia de pagamento de suas obrigações, de 
constituição de capital mínimo para cobertura dos riscos 
inerentes à operação, de liquidez de parte de seus ativos 
e de regras rígidas de governança corporativa com con-
troles internos específicos e sistema de auditoria.

Importante destacar que, como responsáveis pela ad-
ministração do mútuo, as empresas do setor segurador 
devem indenizar os seus clientes exclusivamente pelos 
riscos cobertos constantes no contrato, caso contrário 
o direito contratual seria prejudicado ou haveria dese-
quilíbrio atuarial com oneração dos valores pagos pe-
los participantes do mútuo.

• Um setor que se propõe a oferecer 
segurança financeira aos seus clientes 
deve, ele mesmo, ser seguro.

Para garantia de suas obrigações, estabilidade e se-
gurança da própria atividade, além das rigorosas exi-
gências regulatórias – a maioria pautada em modelos 
internacionais –, o setor segurador conta com técnicas 
de estatística e atuária necessárias para a conversão 
das incertezas individuais em certezas coletivas, uma 
vez que, quando o mútuo é composto por um grande 
número de participantes com repetições de eventos 
adversos, confere-se, probabilisticamente14, um certo 
grau de confiança nas expectativas futuras.

A estabilidade e a solvência do setor podem ser corrobo-
radas pela evolução de suas provisões técnicas: reserva 
que as empresas devem ter para garantia de pagamen-
to de suas obrigações ou, ainda, acúmulo de recursos de 
participantes em reservas de longo prazo para cobertura 
de benefício previdenciário privado no futuro. 

Comparando-se com o desempenho da economia na-
cional, percebe-se que, não obstante a desaceleração 
do PIB a partir do segundo trimestre de 2014, seguida 
de leve recuperação, as provisões técnicas registraram 
crescimento robusto ao longo dos anos, característica 
importante que sustenta a confiança dos clientes na 
segurança financeira oferecida pelo setor.

14     Lei dos Grandes Números: teorema fundamental  
       da teoria das probabilidades.
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O MERCADO SEGURADOR COMO UM DOS MOTORES DA 
RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA PERANTE A PANDEMIA

Nos últimos anos, a economia brasileira passou por 
períodos bastante distintos, determinados não ape-
nas por fatores conjunturais e estruturais internos, 
mas também pelo cenário internacional. Particular-
mente, há forte correlação com os termos de tro-

A recessão de 2015 e 2016, ainda que possa ser as-
sociada com um período de retração dos preços das 
commodities, foi predominantemente uma crise in-
terna que, até agora, não exibe características de um 

ca (relação entre os preços médios de exportação e 
importação), determinados, em grande parte, pela 
cotação internacional das commodities tipicamente 
exportadas pelo País, como minério de ferro, soja e 
derivados.

movimento cíclico comum, mas sim de uma quebra 
na tendência de crescimento da economia brasileira, 
da qual ainda não nos recuperamos:

PIB Real a preços de mercado e termos de troca:  
taxa de crescimento anual
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Nesse período, o setor segurador apresentou taxas de 
crescimento em sua arrecadação superiores às da eco-
nomia, demonstrando resiliência, o que resultou em au-
mento da penetração do setor no PIB. Ainda que não 
haja um deflator específico para os segmentos de Danos 

e Responsabilidades, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização, podemos deflacionar as 
estatísticas do setor pelo IPCA, de modo a verificar sua 
variação em moeda de poder de compra constante, que 
se aproximaria a um conceito de variação real.

Fonte: Susep, ANS e IBGE

PIB Per Capita (R$ de 2011) – Tendência x Realizado
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Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil

PIB Real arrecadação e sinistro ocorrido do setor segurador 
(Defl. pelo IPCA): Taxa de crescimento anual

16%

11%

6%

1%

-4%

-9%

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PIB Arrecadação Sinistro



PROPOSTA DO SETOR SEGURADOR BRASILEIRO AOS PRESIDENCIÁVEIS 2023-2026 18

Não apenas a arrecadação do segmento cresceu a ta-
xas geralmente superiores às do PIB: o mesmo ocorreu 
em relação a indenizações, benefícios, resgates e sor-
teios pagos à população e às empresas, inclusive de 
maneira menos volátil que a arrecadação, demostran-
do a importância do setor segurador como mitigador 
dos riscos e das flutuações nas condições de vida dos 
brasileiros. Entretanto, é interessante notar que, ape-
sar da diferença no nível, o formato das três curvas é 
semelhante, deixando claro que, apesar de crescer a 
taxas superiores às da economia nos últimos anos, o 
setor segurador não se encontra isolado, pois seu de-
sempenho é fortemente condicionado pelo agregado 
da economia brasileira. Ao prover proteção à vida e ao 
patrimônio, reduz as incertezas e o impacto de grandes 
perdas, o que, de maneira geral, encoraja os investi-
mentos, estimulando a concorrência e o crescimento. 
Um setor segurador pujante é, portanto, algo desejável 
do ponto de vista social e econômico. 

Em 2021, a propósito, ano em que a vida econômica e 
social começou a retomar algum grau de normalidade 
com o avanço da vacinação e a consequente redução 
do número de mortes por Covid-19 a partir de maio, 
os pagamentos feitos pelas seguradoras à sociedade 
cresceram em ritmo historicamente muito elevado, 
avançando 15,1% em termos deflacionados, 13p.p. aci-
ma da evolução da arrecadação no mesmo período.  
Tal crescimento foi concentrado em alguns produtos 
particularmente importantes para brasileiros nesse 
momento delicado de recuperação, como o seguro de 
vida e os planos de saúde, além de significativo avanço 
nos pagamentos do seguro Rural, em um ano em que 

as mudanças climáticas deixaram claro que este não 
se trata mais um problema do futuro, mas de agora, já 
afetando um dos mais importantes e complexos seto-
res da economia brasileira, o agropecuário.

Entretanto, dado o nosso PIB per capita (isto é, o ta-
manho da nossa economia relativo à população), a 
penetração do seguro na economia brasileira pode-
ria ser maior (o montante arrecadado em relação a 
essa mesma população). Como exemplo, é frequente 
a comparação com a maior economia mundial, a nor-
te-americana: segundo dados do relatório Sigma, da 
Swiss Re, em 2020, os prêmios per capita nos Estados 
Unidos chegaram a US$ 7.673, para um PIB per capi-
ta de US$ 63.695. O Brasil, por sua vez, apresentava 
prêmios per capita de US$ 271 e um PIB per capita de 
US$ 6.610 no mesmo ano. Ou seja, apesar de o PIB per 
capita americano equivaler a aproximadamente 10 ve-
zes o brasileiro, o setor segurador norte-americano é 
28 vezes maior que o nosso. Ainda que alguns estu-
dos demonstrem que o Brasil não está desalinhado 
em relação a países de nível de renda semelhante15, é 
evidente o potencial e necessidade de crescimento do 
setor nos próximos anos.

Nos anos subsequentes à recessão de 2015 e 2016, a 
economia brasileira teve alguns avanços institucionais 
importantes, como a emenda constitucional do Teto de 
Gastos, que instituiu um novo regime fiscal, com obje-
tivo de limitar o crescimento da relação dívida pública/
PIB, e a aprovação da Reforma da Previdência, que au-
mentou a confiabilidade em uma trajetória sustentável 
para os gastos obrigatórios do Governo Federal.
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15 Ver, por exemplo, “A densidade do seguro no Brasil e no mundo. O quanto estaríamos desalinhados?”, Boxe Estatístico da Conjuntura CNseg nº13, de novembro de 2019.
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Quando, entretanto, a economia brasileira começou 
a desfrutar mais claramente dos benefícios de tais 
medidas, como pode ser visto, por exemplo, no cus-
to de financiamento do Governo, no gráfico ao lado, 
a economia mundial foi atingida pelo choque sem 
precedentes da Covid-19, cujos desdobramentos e 
efeitos seguintes sentimos até hoje.

A crise econômica causada pela pandemia teve im-
pactos na oferta e na demanda, com as medidas de 
isolamento social afetando os diferentes setores da 
economia de maneira bastante heterogênea. O im-

pacto da pandemia foi mais forte nos padrões de 
consumo de pessoas físicas e famílias do que para 
as empresas, de maneira geral, tanto porque as me-
didas de isolamento social restringiam o consumo 
de serviços por parte das famílias quanto porque a 
renda do trabalho foi muito afetada, com aumento 
da desocupação, principalmente no setor informal. 
Isso ocorreu a despeito de o Brasil ter sido um dos 
países emergentes que mais gastou em medidas de 
combate aos efeitos econômicos da pandemia, prin-
cipalmente em transferências às famílias, como mos-
tra o gráfico a seguir:
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Resposta fiscal ao choque da pandemia

No setor segurador, tal heterogeneidade entre diferen-
tes atividades e agentes também foi observada. Quan-
do segregamos a arrecadação do setor (excluindo 
Saúde Suplementar e DPVAT) em produtos voltados às 

Pessoas Físicas (PF) e Pessoas Jurídicas (PJ), fica evi-
dente que a arrecadação do primeiro grupo de seguros 
sofreu muito mais impacto do que o grupo dos seguros 
destinados às PJ16:

16 No grupo dos produtos voltados às Pessoas Físicas, estão inclusos aqueles do segmento de Coberturas de Pessoas, tanto em Planos de Risco quanto em de 
Acumulação, Títulos de Capitalização, seguro Automóvel, Garantia Estendida, Habitacional, entre outros produtos massificados. No grupo dos produtos voltados às 
Pessoas Jurídicas – isto é, que são predominantemente contratados por empresas – estão o seguro Rural, Transporte, Marítimos e Aeronáuticos, Crédito e Garantia, 
Responsabilidade Civil, Riscos de engenharia, Grandes Riscos, entre outros.

Fontes: Banco Central do Brasil
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Há outros sinais na economia de que produtos e servi-
ços voltados às pessoas físicas e famílias sofreram mais 
com o choque provocado pela pandemia e ainda não 
conseguiram se recuperar totalmente. Ao analisar a Pes-

quisa Mensal dos Serviços (PMS), do IBGE, por exemplo, 
apesar da recuperação forte, os serviços prestados às 
famílias são o único grupo de componentes da pesquisa 
que não retornaram ainda a patamares pré-pandemia.
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1. Serviços prestados às famílias.
2. Serviços de informação e comunicação.
3. Serviços profissionais, administrativos  
    e complementares.

4. Transportes, serviços auxiliares  
    aos transportes e correio.
5. Outros serviços.

Fonte: IBGE
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Uma das razões que explica esse comportamento 
é a dinâmica da renda do trabalho, que afeta dire-
tamente o comportamento das famílias. Apesar de 
as transferências do Auxílio Emergencial terem mais 
que compensado, em muitos casos, a queda na ren-
da do trabalho no auge da pandemia, seu caráter 

temporário não sustentou o consumo das famílias 
de maneira permanente. Além disso, mais recente-
mente, a aceleração da inflação aliou-se à lenta re-
cuperação do mercado de trabalho para dificultar a 
recuperação da massa real de rendimentos, como se 
vê no gráfico a seguir.

O setor segurador respondeu de maneira rápida aos 
impactos da Covid-19, implementando mudanças e 
avanços na adaptação aos dias mais difíceis de iso-
lamento social e impacto econômico da pandemia. 
Operadoras do segmento de Saúde Suplementar, por 
exemplo, foram rápidas ao estabelecer plataformas 
para que consultas virtuais fossem possíveis e efica-
zes. Houve simplificação dos processos de contratação 
e renovação – utilizando a tecnologia como principal 
aliada – e foram oferecidas condições diferenciadas 
nas formas de pagamento do seguro. Vistorias prévias 
e para regulação de sinistro on-line, com envio de fo-
tos ou vídeos do bem segurado, tornaram-se práticas 
comuns no setor. As empresas pagaram indenizações 
de seguro de Vida, mesmo quando não havia previsão 
de cobertura no caso de pandemia, o que foi um su-
porte inestimável para as famílias de mais de 162.55717 
segurados em um momento extremamente desafiador.

A pandemia revelou ainda uma significativa parcela da 
população brasileira que não tinha carteira assinada 
e nem recebia algum benefício social antes de terem 
direito ao Auxílio Emergencial, que começou a ser dis-
tribuído em abril de 2020. Esses quase 40 milhões de 
brasileiros, descobertos de proteção social, são traba-
lhadores que não são pobres o bastante para receber 
um benefício assistencial, como o antigo Bolsa Família 
(substituído pelo Auxílio Brasil), mas também não têm 
a segurança de um emprego formal. 

O setor segurador, aliado às diversas esferas de Go-
verno, pode atuar como um parceiro em políticas pú-
blicas voltadas a essa população. Há diversas oportu-
nidades nesse sentido. Um exemplo são seguros que 
podem atenuar os impactos de desastres naturais, 
como enchentes e deslizamentos associados a fortes 
chuvas – cada vez mais comuns – que atingem so-
bremaneira as camadas menos favorecidas da nossa 
sociedade. Destaca-se, ainda a extensa agenda dos 17 Referente ao período de abril de 2020 a dezembro de 2021.
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seguros inclusivos, que visam oferecer produtos a 
preços mais acessíveis, protegendo famílias em situ-
ação de vulnerabilidade contra perdas de patrimônio 
e rendimentos que podem empurrá-las rapidamente 
para situação de pobreza. Os seguros também podem 
ainda auxiliar no estímulo à poupança, mesmo em pe-
quenos valores, um dos grandes benefícios dos pro-
dutos de Acumulação – cada vez mais acessíveis – e 
do segmento de Capitalização. 

Entende-se, portanto, que em um contexto de restri-
ções fiscais, o setor segurador pode oferecer diversas 
soluções que trazem alívio ao orçamento público, am-
pliando a rede de proteção social dos brasileiros mais 
vulneráveis. Vale ressaltar que, em um contexto fiscal 
mais favorável, poderá haver espaço para incentivos 
tributários que tenham impacto direto nos preços dos 
seguros inclusivos, aumentando, consequentemente, a 
parcela da população que teria acesso a tais proteções.

O MERCADO SEGURADOR E A POUPANÇA NACIONAL  
– COMPROMISSO ASSUMIDO NO DESAFIO NACIONAL

Indicador importante da capacidade de crescimento 
de uma economia, a ampliação da poupança nacio-
nal é desafio proeminente em nosso País. Com mais 
poupança, as empresas são capazes de ampliar o in-
vestimento com recursos próprios ou pelo acesso a fi-
nanciamentos de longo prazo, garantindo aumento da 
capacidade produtiva. 

Altos índices de taxa de poupança estão intrinsicamen-
te relacionados a elevadas taxas de investimentos, que 
garantem progresso econômico sólido no longo prazo. 
Mas qual seria uma taxa de investimento necessária 
para o crescimento sustentado? Os percentuais variam 
entre países, dadas as diversas condições estruturais e 
socioeconômicas. 

Historicamente, o padrão de expansão econômica do 
brasileiro está baseado no consumo das famílias e do 
Governo, o que acarreta crescimento frágil da econo-
mia. Esse perfil nacional de propensão ao consumo em 
detrimento ao investimento é resultado de característi-
cas sociais, econômicas e culturais do País. 

A dependência da ampliação da poupança nacional 
para desenvolvimento do país se agrava ao se obser-
var a necessidade crescente de constituição de reser-
vas capazes de assegurar estabilidade financeira da 
população durante o período de aposentadoria, uma 
vez que as projeções indicam crescimento vertiginoso 
da longevidade no Brasil. 

Diante do desafio nacional, o mercado segurador se po-
siciona como facilitador da ampliação da poupança in-
terna, por ofertar produtos tipificados pelo acúmulo de 
reservas de longo prazo que estimulam o hábito de guar-
dar dinheiro pelas famílias e que ensejam a conscientiza-
ção da sociedade quanto à necessidade de constituição 
de reservas, por se tratar de depósitos voluntários e, em 
alguns casos, com o auxílio lúdico dos sorteios. 

Os produtos18 de capitalização e os planos de previ-
dência das famílias VGBL (Vida Gerador de Benefício 
Livre) e PGBL (Plano Gerador de Beneficio Livre) - se 
apresentam como pilares da sociedade para a consti-
tuição de reservas que, uma vez retornadas aos partici-
pantes na forma de sorteios, resgates ou benefícios de 
renda, podem servir como atenuantes diante de situa-
ções financeiras adversas. Tais produtos representam 
recurso remanescente para realização de projetos pes-
soais, quitação de dívidas ou como benefício de renda 
durante o período de aposentadoria, o que garante a 
manutenção ou o incremento do consumo das famílias, 
além de aquecer a economia nacional. 

No agregado, os três produtos registraram saldos po-
sitivos de captação líquida em todos os anos das sé-
ries, com resultado de R$ 41,1 bilhões em 2021 e evo-
lução histórica crescente no volume de contribuições 
nos planos da família VGBL, o que suscita um maior 
interesse da sociedade pela obtenção ou manutenção 
desses produtos.

18 Devido ao seu tamanho reduzido, os Planos Tradicionais de acumulação não foram considerados.
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Os valores direcionados pelos clientes a esses produ-
tos são revertidos em provisões técnicas constituídas 
sob sólidas diretrizes regulatórias, com registro de 
crescimento contínuo ao longo dos anos.  A reserva 
acumulada pelo setor segurador se caracteriza como 
mecanismo de formação de poupança doméstica, com 
investimentos diretos em diversos ativos da economia, 
fomentando o desenvolvimento do País. 

Finalmente, em relação à forma tradicional da popu-
lação de guardar dinheiro, a captação líquida da pou-

pança apresentou níveis inferiores àqueles observados 
pelos produtos do setor na maioria dos anos. Ressal-
ta-se a exceção em 2020, quando o Auxilio Emergen-
cial pago pelo Governo por conta da suspensão de boa 
parte das atividades em decorrência da pandemia por 
Covid-19 aumentou pontualmente a captação da pou-
pança. Uma captação mais elevada para o setor corro-
bora com a percepção de interesse crescente de par-
cela da população pelas características dos produtos 
do mercado segurador e suscita o potencial de amparo 
desse setor à ampliação da poupança nacional.

Evolução da captação líquida dos produtos de capitalização, 
família VGBL e família PGBL (em R$ bilhões)
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Evolução histórica anual da captação líquida dos produtos do 
mercado segurador e da poupança (em R$ bilhões)
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PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

As ouvidorias do setor segurador

As ouvidorias do setor segurador atenderam, em 2021, 
mais de 130 mil demandas de consumidores. Para não 
se limitar à análise dos números gerais de demandas, 
a CNseg desenvolveu o Índice de Efetividade das Ou-
vidorias (IEO), publicado anualmente no Relatório de 
Atividades das Ouvidorias do Setor Segurador.

Esse índice consiste no percentual de demandas trata-
das pelas ouvidorias que não foram objeto de multas 
aplicadas pelo Procon e de processos judiciais inicia-
dos no período avaliado. Os dados do setor mostram 
que 98% das demandas que tramitaram nas ouvido-
rias não deram origem a ações judiciais e 99,7% não 
ocasionaram a aplicação de multa pelos Procons.

Desempenho do setor no  
Consumidor.gov.br e nos Procons

Na plataforma consumidor.gov.br, a resolutividade 
do setor de seguros, previdência privada e capitali-
zação foi a segunda maior apurada no ano de 2021: 
80,4%. Apenas empresas de telecomunicações tive-
ram um índice mais alto, com 89,3%. 

A resolutividade é calculada a partir da avaliação do 
consumidor sobre o tratamento recebido. A partir 
da resposta do fornecedor, o usuário tem 20 dias 
para avaliá-la como “resolvida” ou “não resolvida” e 
atribuir uma nota de satisfação de 1 a 5. O índice de 
resolutividade da plataforma é a soma das deman-
das consideradas resolvidas pelo consumidor e das 
que não foram avaliadas por ele.

As ouvidorias de seguros, capitalização e previdência 
receberam 3,3% das demandas de 2021, o que lhes deu 
o posto de 9º setor mais demandado, atrás de Bancos, 
Financeiras e Administradoras de Cartão, Operadoras 
de Telecomunicação, Comércio Eletrônico, Transporte 

Aéreo, Empresas de Pagamento Eletrônico, Bancos de 
Dados e Cadastros de Consumidores, Viagens, Turismo 
e Hospedagem e Energia Elétrica. 

O atendimento da plataforma é obrigatório para as 
companhias do setor desde 30 de outubro de 2020 
por força da Circular Susep nº 613/20, revogada pela 
Circular Susep nº 643/21. O tratamento deve ser re-
alizado pelas ouvidorias e, nesse contexto, a Susep 
não analisa demandas individuais de consumidores, 
encaminhando-as ao Consumidor.gov.br. 

No que diz respeito a reclamações no Procon, se-
guros receberam 25.618 demandas em 2021 (1,4%), 
sendo um dos setores menos demandados, em 15º 
lugar, de acordo com o Boletim Consumidor em Nú-
meros, da Secretaria Nacional do Consumidor do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública

Diálogo em prol do Consumidor de Seguros

Em 2015, com a intenção de intensificar a interlo-
cução entre o setor e o Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor, a CNseg deu início a uma exitosa 
experiência com os Procons - os Colóquios de Pro-
teção do Consumidor de Seguros. Os Colóquios são 
realizados com os lideranças regionais dos Procons 
e estão na 9ª edição.

O objetivo dos Colóquios é conhecer as particulari-
dades regionais do atendimento ao consumidor, levar 
conceitos de seguros aos titulares dos Procons e en-
tender os maiores motivos de demandas dos consu-
midores. Além disso, busca-se fortalecer um ambien-
te institucional de solução de demandas, garantindo 
ao consumidor um tratamento mais breve à sua recla-
mação e contribuindo para a desjudicialização.

Os Colóquios já tiveram mais de 700 participantes, 
aproximadamente metade desse público é formada 
por  gestores e técnicos dos Procons e os demais, 
são representantes de seguradoras e da CNseg.

As cidades-sede dos Colóquios foram Cuiabá - MT 
(2015 e 2019), Curitiba - PR (2016), Manaus - AM 
(2016), João Pessoa - PB (2017), Belo Horizonte - 
MG (2017), São Paulo - SP (2018 e 2021) e Recife - PE 
(2020), contemplando todas as regiões do Brasil. 

Para dar efetividade ao compromisso do setor com a 
harmonização das relações de consumo, seus indica-
dores são monitorados de forma setorial. Também são 
realizadas ações voltadas ao aprimoraramento do re-
lacionamento entre seguradoras e seus consumidores.

1

2

3
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SEGUROS

O Programa de Educação em Seguros da CNseg foi 
lançado em 2016 com o objetivo de levar conhecimen-
to estruturado e informações qualificadas e compreen-
síveis à sociedade. O Programa busca alcançar, além 
do o consumidor final, os técnicos e autoridades dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, Ministério 
Público, entidades de defesa do consumidor, imprensa, 
e demais atores da sociedade.

Entre as 21 iniciativas do Programa, estão a criação da 
Rádio CNseg, uma rádio web informativa, do Canal CN-
seg no YouTube, e a produção de guias e cartilhas sobre 
os seguros, como os Livretos de Educação em Seguros e 
a disponibilização de conteúdo em redes sociais.

Rádio CNseg (radio.cnseg.org.br/radiocnseg/) 

Canal Seguro (goo.gl/CmneuF) 

Livretos de Educação em Seguros (cnseg.org.br/publicacoes/livretos-de-educacao-em-seguros.html)

Conheça algumas das ações do Programa: 

A CNseg é participante habitual da Semana Nacional de 
Educação Financeira e, em 2021, integrou o painel pro-

movido pela Susep com o tema “Iniciativas do mercado 
para a educação e inclusão securitária no Brasil”.
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MICROSSEGUROS / SEGUROS INCLUSIVOS

Estender a cobertura securitária para as camadas da 
população mais vulneráveis e que hoje são desassis-
tidas é uma necessidade para protegê-las ante catás-
trofes naturais, como enchentes e deslizamentos, ou 
riscos da vida privada, como o desemprego ou a morte 
da pessoa responsável pelo sustento da família. Para 
suprir essa lacuna, o setor trabalha para desenvolver 
produtos que alcancem esse grupo da população.

A revisão do Marco Regulatório dos Microsseguros, 
ocorrida em 2021, possibilitou que fossem desenvol-
vidos, com maior liberdade, produtos voltados às mi-
cro e pequenas empresas, aos microempreendedores 
individuais e às pessoas físicas de baixa renda. Para 
compreender as necessidades desse público e faci-
litar a criação de soluções adequadas, a CNseg tem 
desenvolvido e participado de estudos em âmbitos 
nacional e internacional.

Um primeiro indício da expansão desse segmento foi 
o crescimento de 66% dos valores arrecadados pelos 
microsseguros em 2021 em relação a 2020.

Com o objetivo de trazer para o Brasil as melhores 
práticas internacionais, a CNseg é parceira de orga-
nizações internacionais comprometidas com o de-
senvolvimento de produtos de seguros inclusivos. 
Um exemplo é a MicroInsurance Network (MiN), as-
sociação sem fins lucrativos, de alcance global, que 
congrega entidades comprometidas com a mitiga-

ção dos riscos de todas as camadas da população, 
especialmente das mais vulneráveis.

A CNseg também atuou em parceria com a A2ii (Ini-
ciativa de Acesso ao Seguro), braço de seguros inclu-
sivos da Associação Internacional de Reguladores de 
Seguros, para a realização do Impacto da Regulação 
nos Seguros Inclusivos no Brasil. Os resultados prelimi-
nares do estudo demonstram que, em 2021, os segu-
ros de Riscos Diversos, Prestamista, Residencial, e os  
Microsseguros de pessoas possuem um maior número 
de segurados, e que a população protegida por esses 
produtos passa de 12 milhões de pessoas. O setor acre-
dita que com o novo marco regulatório, esse número 
tende a ter um crescimento expressivo.

O setor tem muito com que contribuir no enfrentamen-
to das catástrofes naturais, seja por seu know how na 
redução de riscos, seja por sua capacidade de suportar 
os danos causados aos segurados vítimas de ocorrên-
cias adversas. Um exemplo são os seguros paramé-
tricos, que podem ser vinculados à ocorrência de um 
evento climático (como um determinado volume de 
chuvas, por exemplo). Eles podem ser oferecidos em 
parceria com o poder público em localidades sujeitas a 
deslizamentos ou enchentes podendo garantir a recu-
peração econômica das famílias afetadas.

A CNseg espera poder apresentar sua visão do tema 
ao Governo Federal em breve.
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Como gestores, tomadores de risco e investidores, as 
seguradoras desempenham papel fundamental para o 
desenvolvimento sustentável do País. Ao subscreverem 
riscos, elas avaliam a exposição de pessoas, empresas 
e governos a riscos diversos, expressando, por meio de 
um valor (prêmio), sua probabilidade de ocorrência e a 
intensidade da exposição. Ao gerenciarem riscos, elas 
podem adotar medidas de prevenção de sinistros e mi-
tigação de perdas para condução de seus negócios. E, 

O setor segurador brasileiro está preparado para atu-
ar como aliado-chave do Governo em sua agenda de 
sustentabilidade, oferecendo soluções de gerencia-
mento e distribuição de riscos capazes de aliviar os 
impactos financeiros de eventos imprevistos e possi-
bilitar a continuidade da atividade dos mais variados 
setores da economia – como os diversos segmentos 
da indústria, os transportes e o setor agrícola - em 
tempos de dificuldades.

A CNseg conta com uma comissão de executivos, 
representantes das empresas que integram o setor 
segurador, a qual se reúne mensalmente com o ob-
jetivo de promover a integração das questões am-
bientais, sociais e de governança nas operações do 
setor de seguros e em sua cadeia de valor, por meio 
da geração de conhecimento e estabelecimento de 
compromissos setoriais que fomentem a geração de 
novos negócios e o aprimoramento da gestão de ris-
cos e do capital reputacional do setor. 

A atuação da CNseg é baseada nos principais compro-
missos assumidos pelo País em níveis internacional e 
nacional, além de guiada pelas melhores práticas di-
fundidas em âmbito setorial. 

Entre os principais acordos e diretrizes que balizam 
a atuação da Confederação estão: os Princípios para 

CNseg e a Sustentabilidade

ao gerir recursos provenientes das reservas técnicas, o 
setor de seguros torna-se um importante instrumento 
para viabilizar investimentos em ativos que sejam reco-
nhecidamente verdes ou de impacto social. 

Em razão dessa expertise, o setor deve ser um impor-
tante aliado do Governo no enfrentamento dos desa-
fios econômicos, ambientais e sociais de um mundo em 
rápida transformação.

Sustentabilidade em Seguros (PSI, na sigla em inglês), 
concebidos pela Iniciativa Financeira do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-FI) em 
parceria com a CNseg em 2012; os 17 Objetivos para 
o Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos 
pela ONU e endossados pelo Brasil em 2015 e as re-
comendações da Força-tarefa para Divulgações Fi-
nanceiras Relacionadas ao Clima (TCFD, na sigla em 
inglês), elaboradas pelo Financial Stability Board (FSB) 
e apoiadas pela CNseg e pela Susep por meio da “De-
claração do Rio sobre a transparência do risco climáti-
co pelo setor de seguros brasileiro”, assinada em 2018.

1.1. Princípios para Sustentabilidade em Seguros

Os PSI – referência mundial do mercado segurador no 
tratamento de riscos e oportunidades relacionados a 
questões ASG – são diretrizes concebidas pela Iniciati-
va Financeira do Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (UNEP-FI) e lançados na Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
em 2012 no Rio de Janeiro (Rio + 20). 

Essas diretrizes são uma estrutura opcional,  aspira-
cional e devem ser empregadas para inspirar e servir 
como alicerce para atuação das seguradoras. Os PSI 
são divididos em 4 unidades que envolvem os seguin-
tes públicos:

SUSTENTABILIDADE EM SEGUROS

1
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1.2 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável

Incluiremos em nosso processo de tomada de decisão, 
questões ambientais, sociais e de governança que sejam 
relevantes para nossa atividade em seguros.

1.

Trabalharemos e conjunto com governos, órgãos 
reguladores e outros públicos estratégicos para 
promover ações amplas na sociedade sobre questões 
ambientais, sociais e de governança.

3.

Trabalharemos em conjunto com nossos clientes e 
parceiros comerciais para aumento da conscientização 
sobre questões ambientais, sociais e de governança, 
gerenciamento de riscos e desenvolvimento de soluções

2.

Demonstraremos responsabilidade e transparência 
divulgando com regularidade, publicamente, nossos 
avanços na implementação dos Princípios.

4.

Promover o crescimento econômico inclusivo e 
sustentável, com pleno emprego e condições de 
trabalho dignas (ODS 8);

Assegurar uma vida saudável e promover o  
bem-estar social (ODS 3);

Alcançar a igualdade de gênero e o 
empoderamento feminino (ODS 5);

Tomar medidas urgentes para combater as 
mudanças no clima e seus impactos (ODS 13);

Assegurar a educação inclusiva, equitativa e 
de qualidade, promovendo oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos (ODS 4).

ESTRATÉGIA  
DE NEGÓCIOS & 

OPERAÇÕES

CLIENTES & 
PARCEIROS DE 

NEGÓCIOS

GOVERNOS, 
REGULADORES 

& OUTROS

SOCIEDADE

1

2

3

4

5

Em 2015, durante a Conferência de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, foi lançada a Agenda 2030, com-
posta pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Criada para promover a prosperidade e o bem-
-estar de todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as 
mudanças climáticas, os ODS miram a erradicação da po-
breza, maior segurança alimentar, agricultura sustentável, 
acesso a saúde e educação, igualdade de gênero, diver-
sificação das matrizes energéticas, acesso à água potável 
e ao saneamento, desenvolvimento de cidades sustentá-
veis, proteção e exploração responsável dos oceanos e 
dos ecossistemas terrestres, entre outros temas.

No último levantamento realizado pela CNseg, sobre os 
ODS de maior relevância para o mercado e aqueles que 
mais se relacionam com seus respectivos negócios, as 
companhias indicaram a seguinte ordem de prioridade: 
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1.3 Recomendações da Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD)

Em 2017, o Financial Stability Board (FSB), braço fi-
nanceiro do G20 reponsável por monitorar e fornecer 
orientações ao sistema financeiro global, publicou suas 
primeiras recomendações sobre riscos climáticos. As 
recomendações da Força-Tarefa para Divulgações Fi-
nanceiras Relacionadas às Mudanças Climáticas (TCFD, 
na sigla em inglês) constituem importante framework 
para o setor financeiro em relação aos riscos climáticos 
físicos e de transição a que está esposto. A TCFD foi 

criada para desenvolver recomendações que promo-
vam decisões orientadas dos stakeholders sobre inves-
timentos, crédito ou subscrição de risco com base nos 
conhecimentos sobre a exposição do sistema financei-
ro aos riscos climáticos. 

As recomendações sobre as divulgações estão estru-
turadas em quatro áreas que representam os principais 
elementos da operação das organizações:

No Brasil, a CNseg, a Susep e a UNEP-FI assinaram a “De-
claração do Rio sobre a transparência do risco climático 
pelo setor de seguros brasileiro” em 2018. Com o do-
cumento, o setor de seguros, representado pela CNseg 

e supervisionado pela Susep, formalizou o apoio à cons-
cientização sobre os impactos das mudanças climáticas 
no setor e abriu diálogo sobre formas e práticas efetivas 
para atender às recomendações da TCFD do FSB.

MÉTRICAS  
E METAS

GESTÃO DE 
RISCOS

ESTRATÉGIA

GOVERNANÇA

Governança: 
divulgar a governança da organização, 
os riscos e oportunidades 
relacionados ao clima. 

Estratégia: 
divulgar os reais e potenciais 
impactos dos riscos e oportunidades 
relacionados ao clima nos negócios, na 
estratégia e no planejamento financeiro 
da organização, considerando a 
materialidade de tal informação.

Gestão de riscos: 
divulgar os processos utilizados 
pela organização para identificar, 
avaliar e gerenciar riscos climáticos.

Métricas e meta: 
divulgar as métricas e as metas 
utilizadas para avaliar e gerenciar 
riscos e oportunidades relevantes 
relacionados ao clima, considerando 
a materialidade de tal informação.
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Os objetivos são bastante desafiadores, impondo à 
sociedade mudanças de hábitos e de costumes e aos 
governos e empresas, a reestruturação de políticas de 
governança e de modelos de negócios. A considera-
ção de novos riscos complexos que estão interligados a 
outros riscos tradicionais pode ter um impacto signifi-
cativo na viabilidade de mercados. Contudo, ao ajustar 
a gama de fatores de riscos surgem novas oportuni-
dades de negócios e modelos de gestão que podem 
endereçar com sucesso soluções para problemáticas 
socioambientais e econômicas mundiais. 

2.1 Finanças sustentáveis

a) “Securitização Verde” 

Diante da crescente demanda por investimentos que 
conciliem retorno financeiro com práticas sustentáveis, 
diversos instrumentos financeiros vêm sendo criados 
com o objetivo de financiar projetos reconhecidamente 
verdes e de impacto social positivo. Entre eles, desta-
cam-se os títulos verdes, sociais, de sustentabilidade e 
os sustainability linked bonds. Além dos novos instru-
mentos, títulos tradicionais, como debêntures, debên-
tures de infraestrutura, notas promissórias, Letras de 
Crédito do Agronegócio (LCA), Certificados de Recebí-
veis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis 
Imobiliários (CRI) e cotas de Fundos de Investimento 

A agenda de desenvolvimento sustentável do País

Apesar da ampla dimensão e dos diferentes temas 
que constituem a elaboração de um planejamento 
nacional com foco em desenvolvimento sustentá-
vel, o setor de seguros considera 5 elementos-chave 
para a evolução e consolidação de uma sociedade 
inclusiva, socioambientalmente responsável e que 
promova o desenvolvimento econômico: i) finanças 
sustentáveis, ii) dados sobre riscos socioambientais 
e climáticos, iii) transição energética, iv) redução 
das lacunas de proteção securitária e v) diversidade, 
equidade e inclusão. 

b) Regulamentação do mercado nacional de carbono

A precificação do carbono e a regulamentação de um 
mercado nacional de créditos são necessárias para que 
o Brasil possa reduzir suas emissões de gases de efei-
to de estufa (GEE) e possa cumprir com seus acordos 
assumidos internacionalmente. A regulamentação es-
timularia a adoção de tecnologias limpas, de energias 
renováveis, moldando os rumos para uma transição 
climática gradativa e para um modelo econômico de 
baixo carbono. O incentivo do Governo a esse mercado 
pode trazer receitas de até US$ 100 bilhões anuais ao 
Brasil, segundo estudo do ICC Brasil, braço da Interna-
tional Chamber of Commerce.

2

em Direitos Creditórios (FIDC) podem ser reestrutura-
dos e classificados como títulos de sustentabilidade. 

Nesse sentido, o setor de seguros pode atuar tanto na 
assunção de riscos relacionados a projetos de reflo-
restamento, de eficiência energética de recuperação 
de áreas degradadas, entre outros, quanto no finan-
ciamento de tais projetos, ao investir em títulos emiti-
dos pelas empresas responsáveis por eles. Em ambos 
os casos, será feita uma análise criteriosa dos riscos 
envolvidos e se eles estão adequados às políticas de 
subscrição e de investimentos.

O setor de seguros recebeu positivamente iniciativas 
que visavam estabelecer regras para estruturação de 
um mercado de carbono nacional nos últimos anos.   
Já há atualmente iniciativas de seguradoras brasilei-
ras que compensam a emissão de carbono da frota de 
veículos segurada, por exemplo. Além disso, o setor 
apoia a criação de um plano nacional de descarboni-
zação lastreado em uma lógica “cap and trade”, em 
que empresas que emitiram além das metas de emis-
sões estabelecidas para seu segmento de atuação po-
dem comprar créditos de outras que emitiram abaixo 
de suas metas.
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Vale ressaltar que só a regulamentação desse mer-
cado não constituirá ação única para cumprir com 
metas de descarbonização e transição climática. 
Contudo, o projeto tem potencial para gerar novos 

c) Desenvolvimento de um sistema de classificação de projetos e ativos aderentes  
    ao desenvolvimento sustentável (Taxonomia em Sustentabilidade)

2.2 Dados sobre riscos socioambientais climáticos

A disponibilidade de dados públicos oficiais sobre ris-
cos socioambientais e climáticos e seus impactos é um 
grande obstáculo para a consideração desses aspectos 
nos modelos de negócios e nos processos de tomada 
de decisão. A carência de monitoramento apurado e 
bases de dados oficiais enfraquecem a atuação pre-
ventiva do poder público, além de limitar atuação mais 
proativa de instituições privadas. 

Dados meteorológicos como as medições de tempe-
ratura, radiação solar, umidade relativa do ar e dados 
pluviométricos são particularmente relevantes para 
mensurar e monitorar as mudanças climáticas. Citamos 
o trabalho que vem exitosamente sendo realizado pelo 
Instituto Nacional de Meteorologia e as respectivas 
parcerias firmadas com seguradoras, que utilizam o 
banco de dados do INMET para uma melhor gestão de 
seus riscos. Além disso, dados sobre o desmatamento, 
perda da biodiversidade, poluição do ar e hídrica po-
dem complementar análise de riscos ambientais e in-
dicar pontos de atenção. Por fim, o monitoramento de 
dados sobre questões sociais, especialmente ligados à 

a) Monitoramento de dados e informações sobre riscos socioambientais e climáticos 

negócios, empregos, além de contribuir para o apri-
moramento do capital reputacional de empresas na-
cionais e do governo, atraindo investimentos nacio-
nais e estrangeiros. 

A definição de uma taxonomia nacional amparada pelo 
Governo com suporte de instituições oficiais e regula-
dores poderá trazer credibilidade e clareza a potenciais 
investidores sobre finalidade do projeto a ser financia-
do. Além disso, uma taxonomia nacional pode reduzir 
práticas de greenwashing, diminuindo riscos aos po-
tenciais investidores e atraindo fluxo de capital a proje-
tos com selos federais em sustentabilidade. 

Não existe uma taxonomia global reconhecida interna-
cionalmente sobre o que é ou não um projeto, atividade 
ou ativo sustentável. Contudo, há diversas taxonomias 
sendo construídas em diferentes jurisdições que focam 

especificamente na esfera ambiental, nas mudanças 
climáticas e na redução de GEE. Diante disso, o setor de 
seguros, mais uma vez, pode contribuir criteriosamente 
na avaliação, por meio de um processo técnico, que con-
ta com a participação de diversos atores estratégicos, de 
taxonomias já implementadas para elaboração de uma 
proposta que atenda aos objetivos de interesse nacional. 

A construção de um modelo nacional deve levar em 
consideração as taxonomias já existentes, a fim de re-
duzir as assimetrias de informações e, portanto, garan-
tir a comparabilidade de projetos, atividades e ativos 
sustentáveis nacionais com os internacionais.

garantia dos direitos humanos, à erradicação da pobre-
za, da proteção à população ecomicamente vulnerável, 
ao combate ao trabalho infantil e ao trabalho análogo à 
escravidão é fundamental para avaliação de riscos so-
ciais aos quais muitas empresas, inclusive seguradoras, 
estão expostas.

Adicionalmente, com previsão de entrada em vigor 
no primeiro semestre de 2022, a Superintendência de 
Seguros Privados colocou em 2021, em Consulta Pú-
blica, minuta de Circular que dispõe sobre requisitos 
de sustentabilidade (conjunto dos riscos climáticos, 
ambientais e sociais) a serem observados por suas su-
pervisionadas. A proposta tem por finalidade estabele-
cer diretrizes para inclusão e mensuração dos aspectos 
ASG e climáticos no mercado de seguros, de forma a 
contribuir para a preservação de um mercado resiliente 
e sustentável. Essa exigênica evidencia a necessidade 
de serem disponibilizadas bases de dados oficiais que 
permitam o cumprimento da futura obrigação infrale-
gal, que possibilitarão às seguradoras avaliar e precifi-
car corretamente as exposições aos riscos.
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2.3 NDCs - Contribuições Nacionalmente Determinadas

O setor demonstrou que tem feito muito mais do que 
“colocar um termômetro” nas carteiras de investi-
mentos ou nos portfólios de subscrição para avaliar 
os impactos no clima. O estabelecimento da Glasgow 
Finance Alliance (GFANZ), que mobilizou 6 frentes de 
atuação, entre (re)seguradoras, bancos, gestoras de 
ativos, proprietárias de ativos, provedoras de serviços 

b) Apoiar o desenvolvimento de metodologias para a construção de cenários climáticos  
     e possíveis impactos na economia real

O setor de seguros reconhece a urgência climática. 
Contudo, diante da complexidade desses processos e 
dos desafios para o levantamento, identificação, com-
pilação e análise de dados estatísticos e quantitativos 
sobre esses fatores, é importante que haja um entendi-
mento comum em nível nacional a respeito das meto-
dologias que serão utilizadas para a construção de ce-
nários climáticos, bem como seus potenciais impactos 
na economia real. Portanto, é fundamental que o Go-
verno, por meio da sua autoridade de supervisão e re-
gulação, atue de forma colaborativa com as empresas 
para definição de cenários climáticos que considerem 
as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, 
na sigla em inglês), em linha com objetivos estabeleci-
dos pelo Acordo de Paris e celebrados na COP26.

a) Seguradoras lideram a iniciativa de neutralizar a emissão de carbono em nosso País até 2050

Reconhecendo o setor financeiro como um aliado im-
portante para mitigar o potencial de perdas ligadas a 
riscos ASG e financiar os caminhos para transição a 
uma economia de baixo carbono, nos últimos 3 anos, 
foram publicadas normas, resoluções e minutas de cir-
culares que imputam a seguradoras, instituições finan-
ceiras e empresas listadas em bolsa a consideração de 
questões socioambientais e climáticas em suas opera-
ções, bem como reportes padronizados sobre o trata-
mento dessas questões. 

Um aspecto fundamental que envolve o cumprimento 
dessas obrigações é a seleção de um conjunto de ce-
nários que cubra uma variedade razoável de resultados 
futuros, favoráveis e desfavoráveis. 

financeiros e consultores de investimentos, representa 
o mais alto nível de engajamento setorial em prol dos 
objetivos assumidos pelos países com o Pacto de Glas-
gow. Há seguradoras globais que integram a GFANZ e 
que operam no setor de seguros brasileiro, liderando 
a iniciativa de neutralizar as emissões de carbono até 
2050 em nosso País.  
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De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), cerca de 9,5 
milhões de brasileiros moram em áreas de risco sujeitas 
a deslizamentos de terra, enchentes e outros desastres 
climáticos. A construção desordenada de moradias em 
áreas geologicamente suscetíveis a intempéries climá-
ticas e a vulnerabilidade dessas edificações expõem 
famílias que já enfrentam vulnerabilidades econômicas 
a novos riscos de magnitudes mais severas. 

2.4 Redução das lacunas de proteção securitária

a) Proteção para a população vivendo em áreas de riscos 

2.5 Diversidade, equidade e inclusão

A CNseg entende que multiplicidade, diferentes ângu-
los de visão ou de abordagem e intersecção de dife-
renças são motores que impulsionam as inovações de 
produtos, serviços, relações pessoais e corporativas, 
alinhados com as necessidades de stakeholders, em 
uma sociedade que valoriza maior consciência social 
e ética. Com intuito de superar obstáculos, a CNseg 
adotou 5 diretrizes, são elas: i) promover o engajamen-
to da alta liderança; ii) criar uma rede de apoio inter-

a) Estimular a adoção de práticas do tema no setor privado

Políticas públicas que viabilizem apoio governamental a 
parcerias com a iniciativa privada podem favorecer o en-
tedimento de que o risco climático pode ser comparti-
lhado. A atuação dos seguros torna-se essencial no cer-
ne desse planejamento para promover maior resiliência 
da sociedade, reduzir o impacto negativo de imprevis-
tos financeiros e mitigar os riscos. O seguro é essencial 
para fornecer salvaguarda para realização de obras de 
reconstrução de infraestrutura e de reposição de bens.

b) Fomento ao seguro paramétrico para cobertura de outros riscos

Os seguros paramétricos estão se consolidando como 
um importante instrumento para o desenvolvimento 
e expansão do agronegócio no Brasil. Entre os prin-
cipais benefícios desse modelo de apólice estão: i) a 
objetividade e clareza das condições contratuais e de 
indenização; ii) a agilidade na regulação do sinistro e 
liberação de pagamentos; e iii) sua contribuição para 
resiliência climática. 

Atualmente, a aplicação do seguro paramétrico é vol-
tado para segmentos da economia que são diretamen-
te impactados por variações climáticas, como o agro-
negócio. Com avanços na ciência e na tecnologia – com 
o Big Data, por exemplo – a aplicabilidade do seguro 
paramétrico torna-se promissora e viável para outros 
segmentos, garantindo cobertura securitária comple-
mentar aos seguros tradicionalmente oferecidos. 

na; iii) criar uma política clara e objetiva; iv) estimu-
lar uma cultura organizacional inclusiva e v) elaborar, 
monitorar e divulgar indicadores-chave. Vale ressaltar 
a importância da participação do poder público na ela-
boração, no monitoramento e na divulgação de indi-
cadores-chaves,  que permitirão fornecer diagnósticos 
específicos, além de proporcionar o acompanhamento 
da evolução e comparar desempenho entre empresas 
do mesmo setor e de setores diferentes.  
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19 Informação referente ao CNAE 65, disponível no documento 
“Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB – Divisão Econômica 
- Período 2011-2020”. Trata-se de uma aproximação, pois as empresas de 
Resseguro e as Entidades de Previdência Complementar Fechada também 
estão no CNAE 65. Por outro lado, as Sociedades de Capitalização estão 
classificadas no CNAE 64 e a atividade de corretagem no CNAE 66.  

Patrimônio de Afetação

Com o objetivo de proteger os direitos dos segurados, 
beneficiários, participantes assistidos e detentores 
de Título de Capitalização, decorrentes dos produtos 
contratados de seguradoras, de entidades abertas de 
previdência complementar e de sociedades de Capita-
lização, entendemos ser fundamental a instituição do 
Patrimônio de Afetação, que consiste em uma impor-
tante previsão quanto às reservas e às provisões advin-
das dos pagamentos dos prêmios, com a finalidade de 
garantir, em caso de liquidação extrajudicial de segura-
doras, entidades abertas de previdência ou de socieda-
des de Capitalização, o adimplemento das obrigações 
decorrentes dos contratos celebrados, uma vez que os 
bens e direitos vinculados aos contratos são separados 
dos bens e direitos da sociedade liquidanda.

Os bens e direitos que compõem os ativos garantidores 
das reservas técnicas, provisões e fundos constituirão 
o Patrimônio de Afetação, destinado ao cumprimento 
das obrigações assumidas perante os segurados, parti-
cipantes, beneficiários, assistidos e detentores de Títu-
los de Capitalização. Assim, na eventualidade de liqui-
dação extrajudicial ou, excepcionalmente, de falência 
de uma empresa do setor, os consumidores receberão 
os valores com que contribuíram para a formação das 
reservas das empresas. A instituição do Patrimonônio 
de Afetação segregará esses bens e direitos do restan-
te do patrimônio da seguradora, entidade aberta de 
previdência complementar e sociedade de Capitaliza-
ção, assegurando o cumprimento de sua finalidade es-
pecífica, pelo menos enquanto os direitos dos clientes 
não tiverem sido plenamente satisfeitos. Consequen-
temente, propiciará o ingresso de novos consumidores 
no mercado de seguros ampliando o alcance da prote-
ção para pessoas e bens. 

Reforma Tributária

O setor de seguros é um importante contribuinte de 
tributos. Em 2020, a arrecadação das receitas adminis-
tradas pela Receita Federal do Brasil relacionadas ao 
setor de seguros alcançaram R$ 52,9 bilhões19 (3,8% do 
total das receitas administradas pela Receita Federal). 

Essa participação, além de expressiva, cresceu bastan-
te nos últimos anos. Em 2011, os R$ 21,3 bilhões arre-
cadados pela Receita Federal do Brasil, referentes às 
operações do setor de seguros, representavam 2,5% do 
total. Em termos nominais, aumentou 147,7% entre 2011 
e 2020, mais de duas vezes acima do avanço do total 
arrecadado pela Receita Federal, crescendo 60,5% em 
termos nominais no mesmo período.

Nessa condição, o setor acompanha com atenção os 
debates relacionados às diversas propostas de Refor-
ma Tributária em tramitação no Congresso Nacional, 
tendo participado nos últimos anos de diversos fóruns 
com o Governo Federal e com as Casas Legislativas do 
Congresso Nacional.

As propostas, em geral, são baseadas em impostos da 
classe “valor agregado” (IVA), amplamente utilizado ao 
redor do mundo, e buscam simplificar o nosso arcabou-
ço tributário substituindo uma série de impostos e con-
tribuições existentes por um novo tributo único. Há va-
riações em que se institui um “IVA Dual”, com um tributo 
direcionado à União e outro a estados e municípios.

Os desafios de se aplicar um modelo tributário do 
tipo “valor agregado” às atividades financeiras (segu-
ros inclusos) são conhecidos. Passam pela variedade 
de produtos ofertados, alguns baseados na cobrança 
de taxas e outros em margem ou spread. A cobrança 
de um IVA sobre serviços baseados na cobrança de 
taxas é mais simples, pois se identifica claramente o 
valor do serviço prestado e gera o respectivo crédito 
para os contribuintes.

AGENDA PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO MERCADO SEGURADOR
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Já a cobrança de IVA sobre as operações baseadas em 
margem ou spread é menos clara. É necessário ob-
servar, identificar e mensurar o valor adicionado em 
cada operação, o que não é trivial. No caso específico 
de seguros, a margem bruta relacionada à venda de 
seguros poderia ser definida como o valor dos prê-
mios arrecadados deduzido do montante de sinistros 
pagos. Entretanto essa margem não é conhecida no 
momento da celebração do contrato, além de variar 
de contrato para contrato. 

Hoje incidem sobre os prêmios de seguros o IOF, que re-
cai sobre o valor do prêmio, e é cobrado do segurado, e 
também o PIS/COFINS, de responsabilidade da segura-
dora, cuja base de cálculo é o valor dos prêmios arreca-
dados subtraído dos sinistros pagos. Como as operações 
de seguros estão no modelo cumulativo, essa operação 
não gera crédito ao segurado final. Não há incidência de 
outros tributos federais, nem de ICMS (estadual), nem 
de ISS (municipal) sobre os prêmios de seguros.

Em razão disso, os impactos de propostas que subs-
tituam diversos tributos por um único e que tratem 
tanto de tributos federais como estaduais e munici-
pais precisam ser muito bem avaliados e discutidos 
com todos os interessados. A depender do rol de im-
postos substituídos pelo novo tributo, das alíquotas 
estabelecidas, da base de incidência e da possibili-
dade de exclusão de despesas incorridas da base de 
cálculo, o impacto pode ser extremamente oneroso 

para as operações do setor, encarecendo demasiada-
mente o valor do seguro para o cliente final. Não se 
deve, portanto, aumentar a carga tributária do setor 
de seguros, uma vez que ela já se encontra em pata-
mar elevado, tanto em termos históricos, quanto em 
comparação a outros setores econômicos. 

A reforma tributária não se limita, entretanto, aos tri-
butos incidentes sobre a receita. Também se discute no 
Congresso Nacional alterações na legislação do Imposto 
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Nesse tocante, 
as principais preocupações do setor de seguros recaem 
sobre o fim da dedutibilidade dos Juros sobre Capital 
Próprio (JCP). O setor de seguros é financiado, quase que 
exclusivamente, por capital próprio. O fim da dedutibili-
dade do JCP aumentará o custo de capital, afugentando 
novos investimentos e encarecendo o nosso produto. 

Somos, portanto, favoráveis a uma reforma que simplifi-
que o sistema tributário e o torne mais justo e eficiente. 
Tão importante quanto esses quesitos para o setor de 
seguros é que não haja aumento da carga tributária do 
setor, que tanto tem contribuído para o desenvolvimen-
to sustentável da sociedade brasileira, oferecendo pro-
teção financeira contra os mais diversos riscos aos quais 
estamos expostos. Importante, também, que a reforma 
permita alíquota diferenciada para o setor de saúde ten-
do em vista a sua relevância para a população. O ônus 
tributário do setor de seguros não deve ser majorado.        
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Atualização dos créditos 
decorrentes de condenação judicial 

Conforme se observa em decisões judiciais, os tribunais 
têm atribuído, a título de condenação, o valor de 1% ao 
mês ao credor, acrescido de atualização monetária pelo 
índice da inflação, o que gera uma “rentabilidade” muito 
benéfica ao autor da ação (credor). Tal “rentabilidade” 
torna-se um grande incentivo para não haver acordo 
entre as partes litigantes, gerando, na realidade, um en-
riquecimento sem causa por parte do autor. Isso porque 
nenhuma indenização poderia ter valor superior àquele 
que seria obtido se o dano não tivesse ocorrido ou se a 
indenização securitária tivesse sido paga no prazo con-
tratado e seu valor tivesse sido investido.

A crescente necessidade de provisionamento para fa-
zer frente às demandas judiciais faz com que as empre-
sas do setor de seguros e de outros segmentos econô-
micos deixem de investir na expansão dos negócios, 
o que seria de vital importância para a retomada do 
crescimento econômico do País. O STJ vem analisando, 
desde 2008, a aplicação da taxa Selic às relações pri-
vadas, tendo aberto divergência jurisprudencial sobre 
o tema em 2013. Em desacordo com o entendimento 
firmado pela Corte Especial, os tribunais inferiores e os 
juízes de primeira instância vêm aplicando a fórmula 
da correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal 
de Justiça respectiva (ou outro índice), mais juros de 
mora legais de 1% ao mês. 

O tema é tão controvertido que recentemente foi apre-
sentado, no Senado Federal o PL nº 1806/2022, que 
pretende alterar a CLT e o Código Civil, com vistas a 
pacificar o entendimento quanto à incidência de cor-
reção monetária e juros de mora no ordenamento jurí-
dico. Assim, segundo a CLT, o PL propõe que a atuali-

zação dos créditos decorrentes de condenação judicial 
seja feita pela variação do IPCA-E ou por índice que 
venha a substituí-lo, calculado pelo IBGE, que deverá 
ser aplicado uniformemente por todo o prazo decorri-
do entre a condenação e o cumprimento da sentença. 

Já as alterações para o Código Civil são no sentido de 
que o devedor responda por perdas e danos ou pe-
los prejuízos decorrentes de sua mora, acrescidos de 
atualização monetária correspondente ao IPCA-E e 
juros equivalentes à remuneração adicional dos depó-
sitos de poupança, além dos honorários de advogado. 
Dentre as alterações propostas para o Código Civil, 
encontra-se a modificação do art. 406, para prever 
que “quando os juros moratórios não forem conven-
cionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando 
provierem de determinação da lei, serão equivalentes 
à remuneração adicional dos depósitos de poupança, 
conforme previsto no inciso II do caput do art. 12 da Lei 
nº 8.177, de 1º de março de 1991.”

A proposta do PL para as condenações judiciais é de 
aplicação do “IPCA-E + poupança”, que é mais favorá-
vel do que o “IPCA + 1% ao mês”, porém mais onerosa 
do que a aplicação pura da SELIC, que já havia sido 
definida pelo STJ como a taxa dos juros moratórios, 
de acordo com o artigo 406 do Código Civil, por ser 
ela a que incide como juros moratórios dos tributos 
federais. Dessa forma, as condenações devem ser cor-
rigidas pela taxa Selic, pois incentivará as partes liti-
gantes a celebrarem acordos, trazendo maior liquidez 
às empresas e permitindo a liberação de recursos para 
investimentos. Assim, a publicação de uma lei, defi-
nindo expressamente que a atualização dos créditos 
decorrentes de condenação judicial, nas relações de 
direito privado, será feita segundo a taxa Selic para tí-
tulos federais, resolverá o assunto, trazendo diversos 
benefícios à sociedade.
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Combate ao Exercício Irregular  
da Atividade Seguradora

Com o objetivo de proteger o consumidor do setor 
de seguros e garantir a legalidade da atividade segu-
radora no Brasil, a CNseg, em conjunto com a Susep, 
vem atuando de forma efetiva no combate ao exercí-
cio irregular da atividade seguradora por Associações 
de Proteção Veicular que, de maneira irresponsável e 
sem qualquer tipo de fiscalização e regulação, prome-
tem garantir indenização em caso de dano a um bem, 
trazendo ao usuário desse serviço exposição a grande 
risco de perdas e prejuízos. Destaque-se que a venda 
do produto denominado “proteção veicular” por as-
sociações clandestinas (sem registro e autorização de 
funcionamento pela Susep) traz, como consequência, 
negativos efeitos sistêmicos, entre eles a concorrência 
desleal e a insegurança do mercado para os consumi-
dores e as empresas que nele atuam. 

Paralelamente, está em tramitação na Câmara dos De-
putados o PLP nº 519/2018, que tem por finalidade re-
gularizar as atividades dessas Associações. O Projeto de 
Lei complementar estabelece às entidades de proteção 
veicular regras de solvência e de formação de reservas 
técnicas. Tais entidades deverão pagar impostos e esta-
rão submetidas à regulação do CNSP, à fiscalização da 
Susep e às leis de proteção do consumidor, assim como 
as seguradoras. Além disso, a aplicação das regras às 
entidades de proteção veicular deve observar questões 
específicas como a região de atuação e o porte delas.

Judicialização

Diversos setores da economia sofrem sérios danos, por 
vezes irreversíveis, causados pelo excesso da judiciali-
zação. Com o mercado de seguros, esse cenário não é 
diferente. Em que pese o direito constitucionalmente 
garantido de acesso à justiça conferido a cada cidadão 
brasileiro, a judicialização irresponsável atinge direta-
mente a mutualidade, princípio basilar do seguro, que 
tem o seu equilíbrio mantido pelas seguradoras, fru-
to de uma regulação criteriosa e rigorosa, com o fim 
precípuo de assegurar que os seus consumidores não 
fiquem desemparados diante das coberturas contrata-
das. Assim, da mesma forma que o pagamento de um 
sinistro sem cobertura atinge o fundo mutual, o não 
pagamento de um sinistro coberto também atinge o 

segurado, provocando frustrações e danos para ambas 
as partes que, via de regra, são levadas ao Judiciário. 

Dentre diversos temas de maior judicialização no mer-
cado segurador, merecem destaque e atenção do setor: 
(i) os riscos não cobertos ou não contratados; (ii) a ca-
racterização da invalidez no seguro de pessoas; (iii) os 
reajustes anuais e por faixa etária; (iv) os pedidos de 
fornecimento de remédios no seguro saúde; bem como 
(v) a responsabilidade civil nos contratos de seguro de 
danos gerais. Outro tema tortuoso e demasiadamente 
judicializado é o extinto Seguro Habitacional do Sistema 
Financeiro de Habitação, que resultou em inúmeras de-
cisões desfavoráveis de diversos Tribunais dos Estados 
da Federação, com o consequente pagamento de inde-
nizações indevidas, que somam cifras de grande vulto, 
em detrimento do Fundo de Compensação de Variações 
Salariais (FCVS) e das seguradoras. Para agravar o qua-
dro, mesmo após o advento da Lei nº 13.000/2014, que 
prevê de forma inequívoca o dever da Caixa Econômica 
Federal (CEF) de intervir na globalidade das ações ju-
diciais sobre o tema, dezenas de novas ações são ajui-
zadas cotidianamente apenas em face das seguradoras, 
elevando sobremaneira a contingência das companhias, 
que deverão pleitear administrativamente o reembolso 
dos valores despendidos por parte da CEF, por ser a ad-
ministradora do FCVS. 

Inclusão de representante da CNseg 
no Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP)

O PL nº 4188/2021, em tramitação na Câmara dos De-
putados, dispõe sobre a utilização de garantias atra-
vés do serviço de gestão especializada a ser realizado 
por Instituições Gestoras de Garantias (IGG). O projeto 
também trata da alteração da composição do Conse-
lho Nacional de Seguros Privados (CNSP), excluindo do 
seu rol, mediante alteração no Decreto-Lei nº 73/1966, 
os membros da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), sob o fundamento de que é bastante reduzida 
a área de intersecção entre os mandatos da CVM e do 
CNSP. Por outro lado, a Confederação Nacional das Se-
guradoras exerce papel fundamental de representação 
dos segmentos de Seguros Gerais, Previdência Privada 
e Vida, Capitalização e Saúde Suplementar em todo 
o território nacional. A Confederação é entidade que 
poderá agregar conhecimento técnico e experiência às 
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20 Acesso à base de dados em 7 de junho de 2022. Última modificação realizada em 13 de maio de 2022, às 11h59 (https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/
transito/arquivos-senatran/docs/renaest).
21 A própria página do serviço alerta para a existência de subnotificações.
22 Análise realizada a partir de dados extraídos da publicação “Global Status Report on Road Safety 2018”, da Organização Mundial da Saúde.

atividades do CNSP, contribuindo para o setor de segu-
ros, a sociedade e o próprio Estado. 

Com efeito, historicamente, a composição do CNSP, as-
sim como do Conselhos de outros setores produtivos, 
compreendeu a participação de representantes da ini-
ciativa privada, nomeados pelo Presidente da República, 
conforme dispunha o Decreto-Lei nº 73/1966, com as re-
dações que lhe foram anteriormente atribuídas pelo De-
creto-Lei nº 296/1967 e pela Lei nº 8.127/1990. Esta, aliás, 
havia alterado o DL nº 73/1966 para prever, no seu art. 
33, que trata da composição do CNSP, a participação de 
“quatro representantes da iniciativa privada, e respecti-
vos suplentes, nomeados pelo Presidente da República, 
escolhidos dentre brasileiros de ilibada reputação e no-
tório saber nas matérias de competência do CNSP, com 
mandato de dois anos, prorrogável por igual período, e 
indicados, em lista tríplice, pelos órgãos superiores de 
classe que representem os estabelecimentos de seguro, 
de capitalização e de previdência privada aberta e a ca-
tegoria profissional dos corretores de seguros”. Assim, é 
de fundamental importância que seja resgatada a parti-
cipação da iniciativa privada no CNSP, mediante a par-
ticipação de representante da CNseg, por ser de suma 
importância ao Conselho, para melhor auxiliá-lo na nor-
matização e na regulação do setor de seguros privados.

Fortalecimento dos órgãos regula-
dores do setor de seguros

O setor de seguros é um dos mais regulados do mun-
do, em razão de sua relevância para o desenvolvimento 
social e econômico da sociedade. É fundamental que a 
ANS e a Susep, órgãos reguladores dessa atividade em 
nosso País, tenham os instrumentos necessários para 
acompanhar a evolução do setor de seguros, em todas 
as suas dimensões, compreendendo o que se discute 
sobre o tema em outras jurisdições, adaptando solu-
ções adotadas em outros países à realidade brasileira. 
Para tanto é imprescindível que os órgãos regulado-
res invistam constantemente no aperfeiçoamento do 
seu corpo técnico, tenham condições de atrair talen-
tos através da realização de concursos e tenham à sua 

disposição o que há de mais moderno em termos de 
tecnologia e sistemas de informática.

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

Dados fornecidos pelo Registro Nacional de Acidentes 
e Estatísticas de Trânsito (RENAEST)20, da Secretaria 
Nacional de Trânsito, do Ministério das Cidades, in-
dicam a ocorrência de mais de 880 mil acidentes de 
trânsito em 2021, com mais de 20,3 mil vítimas fatais21. 
Somos um dos países com o trânsito mais violento do 
mundo. Entre os países do G20, somos o quarto com 
maior número de mortes nas estradas por 100.000 ha-
bitantes, à frente apenas da Arábia Saudita, África do 
Sul e Índia e seis vezes maior do que o Reino Unido, 
país com o melhor índice nessa estatística 22.

Todos os brasileiros estão expostos a esse tipo de risco, 
quer como usuários de transporte público, quer como 
motoristas de seu próprio veículo, quer como pedestres 
ou mesmo ciclistas. A Lei nº 6.194/74 criou o Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veícu-
los Automotores de Vias Terrestres, ou por sua Carga, 
a Pessoas Transportadas ou Não, com a finalidade de 
amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o 
território nacional, não importando de quem seja a cul-
pa dos acidentes. O prêmio do seguro não vem sendo 
arrecadado desde 2020 e estima-se que as reservas téc-
nicas disponíveis para pagamento de indenizações aca-
barão em meados de 2023. É imperioso, portanto, que 
se encontre uma solução para o problema desse seguro, 
considerado como o de maior alcance social no mundo.

O setor de seguros tem discutido ao longo dos anos 
com a Susep possíveis aprimoramentos ao modelo 
vigente e se coloca, mais uma vez, à disposição para 
apresentar suas propostas para um seguro que atenda 
a toda a sociedade de forma eficaz.
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Capítulo 2

SEGUROS DE DANOS E 
RESPONSABILIDADES

São 9 principais segmentos de seguros e cerca de 90 
diferentes ramos com diversas coberturas, abrangendo 
amplo leque de produtos, que vão dos automóveis aos 
satélites, das residências das famílias às maiores obras 
de infraestrutura, da produção agrícola do interior do 
País até a mais complexa operação financeira nos gran-
des centros urbanos.

No decorrer dos últimos anos, o segmento de Seguros 
Gerais teve forte crescimento na arrecadação de produ-
tos ainda pouco disseminados na sociedade brasileira, 
demonstrando a diversidade que reflete o anseio do bra-
sileiro por novos tipos de proteção. 

Em 2021, a arrecadação total do segmento alcançou R$ 
89,8 bilhões, com crescimento de 14,2% sobre o ano an-
terior. As indenizações pagas pelas seguradoras aos seus 
segurados na ocorrência de perdas resultantes de riscos 
previstos nas apólices somaram R$ 45,9 bilhões. Esse 
montante corresponde aos prejuízos que a sociedade não 
assumiu devido à transferência de riscos às seguradoras.

Os Seguros Gerais podem auxiliar governos e socieda-
de a enfrentar temas que têm sido foco de atenção das 
políticas públicas, tais como segurança, manutenção da 
ordem e crescimento econômico sustentável. 

O segmento se revela não só um parceiro estratégico 
dos governos, uma vez que isenta o Executivo de custos 
diretos – por exemplo, no compulsório socorro financei-
ro para reparar eventuais prejuízos patrimoniais, mas 
também porque os recursos mantidos pelas seguradoras 
podem ser aplicados na forma de provisões técnicas, o 
que reforça o seu papel-chave como formador de pou-
pança nacional.    

Vale ressaltar que toda sociedade que promove o se-
guro como um investimento, como se pode observar 
nos países desenvolvidos, se torna mais protegida e 
resiliente aos imprevistos.

Em 2021, a representatividade do segmento dos ra-
mos de seguros acompanhados pela FenSeg pode ser 
apresentada conforme o quadro:

RELEVÂNCIA ECONÔMICA E SOCIAL DO SEGMENTO

Automóvel

Patrimonial

Rural

Habitacional

Transportes

Riscos financeiros

Responsabilidades

Riscos especiais

Cascos

Microseguro de danos

Fonte: Susep

22,2%

42,8%

10,7%

5,7%

5,2%

6,3%

3,7%

1,6%
1,7%

0,3%
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A FenSeg incluiu, no rol de suas prioridades, três temas 
que estão entre os principais desafios do segmento de 
seguros gerais e que impactam a sociedade como um 
todo. São eles: a atividade irregular praticada pelas As-
sociações de Proteção Veicular (APVs), as variações cli-
máticas cada vez mais extremas e a segurança pública.  

Associações de Proteção Veicular 
(APVs) 

Controlada por associações e cooperativas, essa ativi-
dade cresce à sombra do Estado, sem regulamentação 
ou fiscalização. Ao oferecer a falsa garantia de prote-
ção para carros, motos e caminhões, sugere tratar-se 
de um seguro mais barato. Muitos associados só per-
cebem o engano – que pode lhes custar o patrimônio 
e as economias de uma vida - quando não conseguem 
receber as indenizações em caso de acidente, furto ou 
roubo do veículo. 

Proteção veicular não é seguro. A começar pelo con-
ceito básico que diferencia as duas atividades. O segu-
ro é uma relação de consumo prevista no Código Civil 
e amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. Ao 
contratar uma apólice emitida por seguradora legal-
mente habilitada e supervisionada pelo órgão regula-
dor, o segurado transfere o risco predeterminado na 
apólice. A empresa fica responsável pela indenização 
em caso de sinistro. Mas, na proteção veicular, não há 
relação de consumo. O associado assina um contrato 
de responsabilidade mútua e divide o risco com os de-
mais membros da associação, que não é fiscalizada por 

No decorrer de 2020 e 2021, a Susep promoveu, via De-
creto nº 10.139 (2019), a revisão das principais normas 
que norteiam a indústria de seguros. As mudanças, que 
deram um caráter mais principiológico às regras, per-
mitiram a criação de novos produtos e contratos dire-
cionados à necessidade do cliente, assegurando maior 
competitividade interna ao replicar práticas internacio-
nalmente adotadas. Esse novo ambiente trouxe mais 
transparência na contratação dos produtos. Exemplos 
desse movimento: a Circular Susep nº 621/2021 e a Re-
solução nº 407/2021 do Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP) abriram precedente histórico ao pro-

nenhum órgão regulador. Em caso de prejuízo, é feito 
um rateio entre todos. Nessas circunstâncias, o paga-
mento da indenização depende do caixa da entidade, 
o que significa um futuro incerto – e por vezes, oneroso 
– para os associados. 

Com base em levantamentos realizados em 2019, a 
proteção veicular reunia aproximadamente 687 APVs 
(Associações de Proteção Veicular) e 1.090 sucursais, 
havendo a maior concentração na região Sudeste, onde 
se concentra presume-se, 80% da operação. 

Cada associação ou cooperativa tem seu próprio esta-
tuto, sem fiscalização de espécie alguma. Elas também 
são dispensadas de constituir reservas técnicas, o que 
compromete a sua capacidade de honrar os pagamentos.

Estima-se que esse mercado arrecade entre R$ 7,1 bi-
lhões a R$ 9,4 bilhões ao ano. Repita-se: sem qualquer 
regulamentação ou fiscalização, ocasionando uma per-
da fiscal direta para os cofres públicos de aproximada-
mente R$ 1,2 bilhão por ano (despesas com tributos e 
tributação sobre o lucro). Considerando outros impac-
tos, como os impostos sobre sinistros, peças e forne-
cedores com a utilização de serviços, esse valor pode 
chegar a R$ 2,5 bilhões ao ano.

Atualmente, associações e cooperativas são alvo de 
inúmeras ações judiciais, provocando a quebra de con-
fiança no mercado como um todo. É necessário que 
essas entidades se enquadrem em regras de solvência 
e formem reservas técnicas para seguir operando. Em 
razão disso, a FenSeg defende a normatização da ati-

piciar a distinção entre os produtos massificados e os 
seguros de grandes riscos contratados por empresas. 
A medida, já adotada em países com mercados mais 
maduros e desenvolvidos, deu novo impulso a compe-
titividade, inovação e transparência no segmento.

Historicamente, o seguro Automóvel é o ramo mais 
conhecido entre os brasileiros, mas no dia a dia, o 
segmento de seguros gerais oferece uma gama de 
seguros que vão muito além e são de grande impor-
tância social.

AGENDA PARA O DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO
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vidade como relação de consumo, no âmbito da Lei nº 
8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), com 
fiscalização permanente da Susep. 

Proteção contra danos naturais

De um lado, temos a preocupação com o meio am-
biente afetando a economia como um todo. De outro, 
o seguro contra danos, com uma atuação transversal e 
comprometida com práticas sustentáveis. 

Fazendo jus à sua atividade básica, de compreender, 
gerenciar e assumir riscos, o segmento oferece pro-
teções contra danos decorrentes de eventos naturais 
(cada vez mais extremos, por conta das mudanças cli-
máticas), principalmente, em três segmentos distintos: 
Automóvel, Patrimonial e Rural.

Hoje, todos são afetados, direta ou indiretamente, por 
situações envolvendo mudanças climáticas em mag-
nitude cada vez maior. Coberturas oferecidas contra 
danos naturais previstas em contrato asseguram, mais 
uma vez, o caráter social do seguro, minimizando as 
perdas em um momento de extrema urgência. Todos 
esses produtos ajudam a proteger a sociedade, estimu-
lando a inovação e promovendo o desenvolvimento. 

Segurança pública

Um dos temas de maior preocupação dos brasileiros, 
a segurança pública segue como prioridade na agenda 
do Executivo, nos âmbitos federal, estadual e munici-
pal. Afinal, os índices de violência, tanto nos centros 
urbanos como nas áreas rurais, especificamente os de 
roubos e furtos, têm se mantido  em níveis altíssimos.

Além da sensação de insegurança na vida das pessoas, 
essa situação afeta toda uma cadeia produtiva, incluin-
do, desde veículos e cargas transportadas pelo País, 
até equipamentos eletrônicos, celulares e redes digitais 
de pessoas e empresas (crimes cibernéticos).

Auto 

Em 2021, foram registrados 319.685 casos de roubos e 
furtos de veículos no país, de acordo com boletins de 
ocorrência dos Detrans Estaduais, acumulados pela 
Secretaria Nacional de trânsito (SENATRAN). Somente 
nos primeiros três meses de 2022, o número atingiu o 

patamar de 84.829. O avanço da criminalidade tem afe-
tado diretamente o índice de recuperação de veículos 
segurados, que reduziu de 40%, em 2020, para 36% em 
2021. Tais números demonstram a necessidade de polí-
ticas sociais continuadas e, em paralelo, o maior apare-
lhamento dos órgãos públicos ligados à segurança. 

De todo modo, segue em alta a percepção da socieda-
de para a proteção que o seguro proporciona. A frota 
de veículos segurados no Brasil ultrapassou os 20 mi-
lhões, com arrecadação de mais de R$ 38 bilhões em 
2021, tendo sido atendidos 7,2 milhões em assistência 
e 1,8 milhão de sinistros, segundo levantamento efetu-
ado pela FenSeg entre as suas associadas. 

Considerando o tamanho da frota nacional em circula-
ção que no ano passado, era de aproximadamente 111,5 
milhões, ainda há um enorme potencial de crescimento 
da carteira de Automóvel. Expansão que poderia ser 
maior não fosse a atuação irregular das APVs.

Transporte de Cargas

O seguro Transporte representa a proteção ao funcio-
namento de diversas cadeias de produção e distribui-
ção fundamentais para a economia nacional. Nesse 
contexto, o roubo de carga é um tipo de crime que 
provoca perda de competitividade, com a transferên-
cia dos custos adicionais para a sociedade, por meio 
da alta do preço final e da escassez de produtos de 
larga escala. 

Segundo dados da NTC & Logística – Associação Na-
cional de Transporte de Cargas e Logística, no que diz 
respeito exclusivamente ao transporte rodoviário, esse 
tipo de crime segue crescendo no País. De janeiro a 
dezembro de 2021, foram registradas 14.434 ocorrên-
cias. A Região Sudeste lidera o ranking, com  82,66% 
das notificações. Em seguida, vem a Região Sul, com 
6,82% do total, enquanto a Região Norte é a de menor 
incidência, com 1,42% do total. O número de ocorrên-
cias aumentou 1,7% em 2021, com o prejuízo passando 
de R$ 1,27 bilhão.

Para os governos, sobretudo os estaduais, o roubo e 
o furto de cargas resulta em perda da arrecadação de 
impostos, com a comercialização clandestina dessas 
cargas. Tal situação impõe um trabalho direcionado do 
governo federal, em conjunto com os demais entes fe-
derativos, para reverter essa tendência. 
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Em relação ao seguro de Transportes, os números confir-
mam a sua maior disseminação como ferramenta de pro-
teção. Dados oficiais da Susep apontam um crescimento 

da arrecadação de prêmios diretos de 27,8%, em 2021, 
somados todos os seguros (apólices de transportadores 
e embarcadores) e modais (rodoviário, aéreo e marítimo). 
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Seguro para Celulares

O aparelho celular, ou smartphone, se transformou, na 
última década, em um bem de extrema importância 
para o cidadão, possibilitando o  acesso a dados ban-
cários e documentos de identificação. Virou ferramen-
ta essencial de trabalho e rotina pessoal.

Por outro lado, o aumento contínuo no volume de rou-
bos e furtos, conforme divulgado pelas Secretarias de 
Segurança em todo o País, apenas reforça a importân-
cia da contratação do seguro. Pesquisa realizada em 
2021 pelo site de notícias Mobile Time e a empresa Opi-
nion Box revelou que 35% dos brasileiros já tiveram um 
aparelho de celular roubado ou furtado, mas apenas 
14% das vítimas tinham seguro contra roubo/furto do 
último celular que perderam.

De acordo com levantamento realizado pela FenSeg 
com as maiores companhias que oferecem esse seguro, 
há no Brasil mais de 10 milhões de smartphones pro-
tegidos por seguro, deixando claro o enorme potencial 
de expansão desse mercado se compararmos com o 
total de aparelhos ativos no País – levantamento re-
cente indicou um total de 346 milhões de dispositivos 
móveis, incluindo smartphones, tablets e notebooks. 

Seguro Habitacional

O segmento de Seguros Gerais também apresenta 
em seu portfólio modalidades cuja evolução reflete o 
crescimento da própria economia. O seguro Habita-
cional é um desses exemplos. De contratação obriga-
tória, foi criado para garantir o suporte necessário às 
operações de financiamento para construção ou aqui-
sição de imóvel. É um seguro fundamental para pre-
servar a garantia constituída pelo imóvel (mediante a 
contratação da cobertura denominada Danos Físicos 
ao Imóvel – DFI). Além disso, em caso de Morte ou 
Invalidez Permanente (MIP) do mutuário, mediante a 
contratação dessa cobertura, fica quitado o seu saldo 
devedor, beneficiando toda a família. Trata-se de uma 
carteira que apresenta crescimento robusto: em 2021, 
esse produto arrecadou R$ 5,1 bilhões, com cresci-
mento de 12,8% sobre o ano anterior. 

Responsabilidade Civil

O processo de modernização, simplificação e flexibili-
zação no ambiente regulatório da indústria de seguros 
vem propiciando a criação de produtos cada vez mais 
adequados às necessidades dos segurados. Mais do 
que isso, as modificações, em decorrência da pandemia 
da Covid-19, foram determinantes para a introdução do 
trabalho remoto na vida das pessoas. Nesse cenário, os 
seguros de Responsabilidade Civil (RC) passaram a ter 
um papel de maior importância para a sociedade.

Segundo dados oficiais da Susep, em 2021, os seguros 
de Responsabilidade Civil cresceram 27%, contabili-
zando R$ 3,3 bilhões em prêmios diretos. O destaque 
foi para Riscos Cibernéticos, que expandiram 150%, e 
para seguros de RC D&O, que apresentaram elevação 
de 33% na comparação com o ano anterior.

Esses dados evidenciam a consolidação desse tipo de 
seguro como instrumento de mitigação de variados 
riscos presentes na vida das pessoas e das empresas, 
sendo essencialmente voltado à proteção das vítimas e 
à reparação dos danos causados a terceiros, garantin-
do proteção financeira ao patrimônio dos segurados.

Nesse sentido, vale citar exemplos de riscos que podem 
ser mitigados pelo seguro de RC: poluição ambiental sú-
bita (RC Ambiental), danos causados por profissionais 
liberais no exercício de sua atividade (RC Profissional), 
além de ataques cibernéticos e os riscos relacionados ao 
trabalho remoto, transações digitais e armazenamento 
de informação eletrônica, que colocam pessoas e em-
presas em posição de vulnerabilidade e exposição pe-
rante terceiros (RC Riscos Cibernéticos e RC D&O). 

Como se vê, o segmento de Responsabilidade Civil 
acena com uma perspectiva importante de proteção 
para a sociedade, seja diante de variados riscos que se 
apresentam na atualidade, seja pela possibilidade de 
criação de produtos e coberturas inovadoras.

Seguro Cibernético

A proteção contra riscos cibernéticos tem ganhado 
cada vez mais espaço no planejamento das empre-
sas, desde que ataques hackers se tornaram uma ro-
tina global, impactando, além de empresas privadas, 
a própria infraestrutura de um País, especificamente a 
chamada “infraestrutura crítica nacional”, que inclui as 
áreas de comunicação, energia, transportes e finanças. 

Essa situação evidencia a importância do seguro para 
as empresas privadas de todos os nichos de negócios e 
órgãos públicos, afinal, dados de pessoas e de empre-
sas em mãos criminosas são capazes de causar danos 
irreparáveis, podendo até encerrar atividades de em-
presas em definitivo. Especialistas da área de seguran-
ça mencionam que o Brasil é um dos países com gran-
de possibilidade de ataques, levando risco às grandes 
corporações e fazendo com que o mercado de seguros 
cibernéticos ganhe espaço.

No ano passado, a expansão da carteira de Riscos Ci-
bernéticos no Brasil refletiu essa tendência. Durante a 
pandemia da Covid-19, muitas empresas aceleraram, 
ou até anteciparam, a sua transformação digital, não 
apenas pela necessidade de se manterem competiti-
vas, mas porque precisam estar em dia com as obri-
gações previstas na Lei Geral de Proteção de Dados 
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(LGPD). Conscientizar as corporações da necessidade 
de recorrer ao seguro para proteger sua estrutura de 
dados é um movimento no qual todos ganham.

Patrimonial

Dentro do segmento patrimonial, o seguro Residencial 
- que protege contra danos físicos estruturais à resi-
dência e aos bens em seu interior - virou um exem-
plo da aderência do produto às novas demandas da 
sociedade. É o caso da cobertura especial para home 
office, que teve papel relevante diante da mudança do 
ambiente de trabalho para a residência. Essa cobertu-
ra garante os bens relativos às atividades profissionais 
que os segurados exercem remotamente, modalidade 
de trabalho cada vez mais disseminada no Brasil e no 
mundo nos últimos tempos.

Ressalte-se também os serviços de assistência emer-
gencial e de conveniência aos segurados ofertados pe-
los produtos das seguradoras.

No Brasil, cerca de 11 milhões de domicílios contam 
com a proteção de seguro residencial de algum tipo, 
propiciando tranquilidade e ajudando o planejamento 
de vida de seus proprietários. O cenário apresentado 
nos últimos dois anos, em que a residência se tornou o 
melhor refúgio, não por acaso, se refletiu no aumento 
da contratação do seguro residencial.

Nesse segmento, ainda estão inclusos os seguros 
para condomínios e os empresariais, garantindo da-

nos materiais. No caso das atividades empresariais, 
a contratação do seguro de lucros cessantes permite 
a sua continuidade.

Proteção ao agronegócio:  
seguro Rural

Um dos setores mais fortes da economia nacional, ano 
a ano, o agronegócio impulsiona o seguro Rural, au-
mentando sua participação como ferramenta de pro-
teção e mitigação de riscos. 

O valor total de prêmios arrecadados em 2021 chegou 
a R$ 9,6 bilhões, de acordo com a Susep, em uma ex-
pansão de 40% sobre o ano anterior.  A demanda dos 
produtores e a entrada de novas seguradoras no seg-
mento induziram o mercado a desenvolver produtos 
voltados a cobrir as especificidades da produção rural. 

A atividade agrícola apresentou um aumento conside-
rável de perdas devido aos danos causados por efeitos 
climáticos extremos, com a maior incidência de gea-
das, granizos, secas intensas e chuvas fora de época, 
situações que impactam diretamente toda a produção 
e significam custos. 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA), as 15 companhias seguradoras ha-
bilitadas para oferecer seguro Rural pagaram R$ 5,4 
bilhões em indenizações de seguro Agrícola somente 
no ano passado. A taxa de sinistralidade, em 2021, ul-
trapassou 100%, conforme gráfico:
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Outro dado de 2021 fornecido pelo MAPA reforçou a 
importância de se incentivar a ampliação do seguro, 
principalmente para o médio e pequeno produtor. 

Naquele ano, foram atendidos 121.220 agricultores – 
27,6% deles haviam recebido, pela primeira vez, a sub-
venção federal para aquisição do seguro.

Tal proteção tem se revelado imprescindível, uma vez 
que o agronegócio não é impactado somente pelas 
variações climáticas, mas também pela alta do custo 
de produção, variação cambial, commodities e outros 
fatores externos.  

Em 2021, a divulgação do recorde em apólices con-
tratadas, com mais de 217 mil contratos de seguros e 
cerca de 14 milhões de hectares segurados, eviden-
ciou de forma eloquente que o PSR, mais do que um 
indutor na contratação das coberturas, também tem 
sido um propulsor do seguro Rural como investimen-
to, associado às práticas do negócio.

Somente no ano passado, a subvenção de R$ 1,18 bi-
lhão beneficiou mais de 120 mil produtores rurais. No 
total, foram pagos mais de R$ 7,1 bilhões em indeniza-
ções, aumento de 94% sobre 2020.

Para o Brasil, um dos celeiros do mundo com capa-
cidade de produção em permanente expansão, essa 
parceria precisa continuar. Isso porque, ao incentivar 
a ampliação do seguro Rural, o governo garante a 
sustentabilidade do agronegócio. 

Um dos grandes desafios é atender à demanda cres-
cente pelos recursos do Programa de Subvenção de 
Recurso Rural (PSR). No ano passado, os R$ 924 mi-
lhões disponibilizados para o programa se esgotaram 
em outubro. O MAPA havia divulgado o pedido de 
suplementação orçamentária para o PSR, no valor de 
R$ 376 milhões. 

Outro exemplo da atuação do Governo como incen-
tivador da indústria do seguro Rural é a parceria 
firmada entre o MAPA e a FenSeg para qualificar os 
profissionais que atuam na regulação de sinistros 
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de apólices contratadas no âmbito do PSR. Para fo-
mentar a capacitação técnica desses profissionais, 
foi publicado o documento “Requisitos Básicos 
para Capacitação de Peritos Rurais”. Em comple-
mento ao trabalho de capacitação, MAPA e FenSeg 
firmaram convênio no qual a Federação passa a ser 
a acreditadora das instituições que certificarão os 
peritos rurais.

Além disso, as mudanças climáticas e a sofisticação 
na gestão por parte do produtor rural têm contribuí-
do para a expansão da cultura do seguro e a percep-
ção de que é um instrumento essencial de gestão dos 
seus riscos.

Seguro Paramétrico

Ponto sensível para os pequenos produtores rurais, os 
sintomas mais extremos das mudanças climáticas, que 
vêm afetando safras inteiras, podem agora ser ame-
nizados por um novo produto criado pelo segmento: 
o seguro Paramétrico. Esse tipo de seguro atende à 
necessidade de determinado negócio conforme aná-
lises de índices que poderão ser utilizadas como uma 
solução para o segurado, no caso, o produtor rural.

Com um grande potencial a ser explorado, o seguro 
Paramétrico visa simplificar a regulação dos sinistros 
e a comercialização para um nicho do mercado com, 
relativamente, ainda pequena penetração do seguro. 
O uso da tecnologia supõe a ocorrência de eventos, 
permitindo o acionamento da cobertura quando sua 
intensidade atingir valores que, normalmente, são 
medidos por índice de conhecimento público e cal-
culados por entidade independente. Exemplo: a ocor-
rência ou ausência de chuvas em determinada região, 
altas ou baixas de temperatura, intensidade de ventos 
etc. Ou seja, a cobertura é baseada na variação de um 
parâmetro preestabelecido na apólice. 

Como reconhecimento do Governo Federal à efetivi-
dade proporcionada por essa proteção, o MAPA de-
terminou, por meio da Resolução nº 79, de 2020, o 
percentual de subvenção em 20%.

Seguro Garantia

Já na área de infraestrutura, o Brasil tem pela frente 
uma série de obras e concessões públicas que con-
templam programas habitacionais, portos, ferrovias 
e aeroportos, saneamento básico, telecomunicações, 
energia e gás. Em 2022, o Governo Federal deve leilo-
ar novos ativos, totalizando bilhões em investimentos. 
Um dos focos é a concessão de rodovias ao setor priva-
do. Agências reguladoras, governos e especialistas em 
seguros buscam colocar em prática normativos atuali-
zados que viabilizem a conclusão de obras e projetos, 
sem longas disputas judiciais.

Nesse cenário, o seguro Garantia revela-se um parceiro 
estratégico para o desenvolvimento do mercado, por 
assegurar cumprimento de obrigações contratuais es-
tipuladas. Em razão disso, além de mitigar o risco de 
paralisação de obras, é considerado fator tão funda-
mental quanto a ampliação da oferta de financiamento 
de longo prazo para a superação das barreiras ao fi-
nanciamento dos investimentos no setor. 

Uma modalidade com perspectiva de expansão, em par-
ticular, é o seguro Garantia Judicial, que assegura maior 
liquidez ao mercado. Desse modo, o setor tem muito a 
contribuir, ao estimular o crescimento econômico.

Riscos de Engenharia 

Os investimentos envolvidos na realização de obras es-
timulam toda uma cadeia que vai desde a abertura de 
novos empregos, crescimento comercial e econômico 
de uma região.

Vale destacar que, no setor de energia houve investi-
mentos expressivos em usinas eólicas, fotovoltaicas e 
linhas de transmissão. O mesmo ocorreu na área de pa-
pel e celulose, mineração, rodovias, saneamento básico 
e na construção civil. 

Nesse contexto, o seguro de Riscos de Engenharia con-
firma-se como instrumento indispensável para a cober-
tura dos riscos inerentes às obras públicas e privadas.
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Capítulo 3

SEGUROS DE PESSOAS  
E PLANOS DE 
PREVIDÊNCIA PRIVADA

A Federação Nacional de Previdência Privada e Vida 
(FenaPrevi) tem como missão fomentar os segmentos 
de Seguros de Pessoas e de Previdência Privada para 
proporcionar um presente e um futuro mais tranquilos 
para os indivíduos.

Uma de suas responsabilidades é participar ativa-
mente das discussões em torno do desenvolvimento 
sustentável desses segmentos e, com isso, contribuir 
para oferecer propostas para questões de extrema re-
levância para o País.

Nesse contexto, acreditamos que a proteção e o plane-
jamento são dois pilares fundamentais, que precisam 
ser disseminados. A Federação e suas Associadas es-
tão empenhadas em ampliar na nossa sociedade essa 

cultura, tão necessária, e em aperfeiçoar cada vez mais 
os produtos, para melhor servir a população. 

É com esse intuito – melhor atender à população - que 
apresentamos a proposta de Agenda de Desenvolvi-
mento, elaborada (também) com base no cenário ma-
croeconômico e nas alterações demográficas: uma po-
pulação mais idosa e longeva.

Temos desafios e oportunidades. Mas, sobretudo, a 
convicção de que os segmentos de seguros de pesso-
as e de previdência privada aberta são parte da solu-
ção de que o País precisa para superar as dificuldades 
sociais e econômicas. 

Somos parceiros do Estado na construção de uma 
agenda para o desenvolvimento sustentável do Brasil.
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Estamos enfrentando um dos períodos mais desafia-
dores para o Brasil, sobretudo em razão dos cenários 
econômico e social decorrentes da crise sanitária, 
agravados pela guerra entre a Rússia e Ucrânia. Esse 
contexto nacional e o internacional reforçam os níveis 
de incerteza da população e dos agentes econômicos. 

A FenaPrevi acredita na recuperação econômica, que 
envolve a atuação, em sinergia, de todos os setores da 
atividade econômica e, particularmente, o de seguros 
de pessoas e de previdência privada aberta.

Esses setores já deram provas da força, resiliência e im-
portância para a vida das pessoas e para todos os setores 
da sociedade, evidenciadas na pandemia: foram promo-
vidas rápidas adequações, para melhor atender os clien-
tes e seus familiares. As ações de nossas Associadas im-
pactaram positivamente a economia como um todo. 

Os produtos voltados para a proteção da renda das fa-
mílias, seja em eventos como morte, acidente, doença 
ou desemprego, seja por meio da acumulação de pou-
pança doméstica, contribuem para as pessoas e seus 
entes queridos superarem os desafios a que todos es-
tão sujeitos ao longo da jornada da vida.

É inegável a nossa atuação, principalmente em rela-
ção à capacidade de mobilização de poupanças. O 
saldo acumulado em provisões já supera R$ 1 trilhão, 
evidenciando a maior conscientização (embora ain-
da incipiente) da população em relação à necessida-
de de proteção e planejamento. 

Já somos um dos maiores detentores de títulos da dí-
vida pública, representando considerável fonte de fi-
nanciamento para investimentos de longa maturação.

O papel do setor na pandemia 

A pandemia tem sido um teste para nossa capacida-
de de mostrar coerência com o aspecto mais nobre do 
nosso propósito: garantir (ao menos) proteção finan-
ceira quando a dor pela perda de um familiar é irre-
parável e retribuir a confiança que nos foi depositada 
pelos que contrataram nossos produtos. 

Tomamos a decisão ética, socialmente responsável e 
corajosa de abdicar, livremente, das cláusulas de restri-
ção à cobertura securitária, assegurando a proteção fi-
nanceira, o que fez diferença para milhares de famílias.

Em 2021, foi registrado aumento de 50% nos sinistros 
pagos quando comparado ao ano anterior. Ao conside-
ramos o período de abril/20 a março/22, constatamos 
que foram pagos às famílias mais de R$ 30 bilhões em 
sinistros. Desse total, foram R$6.5 bi somente de inde-
nizações por mortes decorrentes da Covid-19.

Trata-se, portanto, de volume expressivo de re-
cursos que o setor injetou diretamente na socie-
dade e que contribuiu com as famílias e com a  
atividade econômica.

A RELEVÂNCIA ECONÔMICA E SOCIAL DOS SEGMENTOS DE 
SEGUROS DE PESSOAS E DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA

Sinistros pagos 

Período
Valor pago de sinistros 
(seguros de pesoas) 
em R$ Bi(1)

Valor pago de sinistros 
- Morte por Covid
em R$ Bi(2)

(1) Elaborado pela FenaPrevi, a partir dos dados da base SES SUSEP de 13/05/2022.
(2) Elaborado pela FenaPrevi, a partir de dados enviados por 30 empresas que representam 95% do prêmio arrecado no ramo vida em 2021.

Quantidade de sinis-
tros pagos - Morte por 
Covid (2)

2020 (abr - dez)

2021 (jan - dez)
 
2022 (jan - mar)

9,30

17,60

3,38

1,11

4,83

0,51

31.825

130.732

12.750

Acumulado 30,28 6,45 175.307
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A previdência privada aberta também evidenciou seu 
papel de proteção, que não se restringe à aposenta-
doria. Os recursos em fase de acumulação também 
propiciam amparo financeiro para o participante en-
frentar diversos desafios, tais como: perda de empre-
go, custeio de despesas relacionadas a doenças etc. 
Além disso, quando de sua morte, os referidos recur-
sos são resgatados por seus beneficiários. É, portan-

Segundo pesquisa FenaPrevi - Datafolha, de dezembro de 2021, quando perguntados sobre 
o que fizeram ou estão fazendo para proteger a si mesmo e à sua família de situações ad-
versas como a da pandemia: 62% disseram que dão mais valor às pessoas que amam, 23% 
passaram a guardar algum dinheiro e 17% afirmaram que contrataram um seguro (8% saúde, 
6% seguro de vida e 3% outros).

Porém, após cerca de 2 anos de pandemia, 45% dizem que não se sentem preparados para 
outras situações inesperadas. Diante de uma situação similar à da Covid no futuro, deixar a 
família sem condições de se manter e de não ter como pagar tratamento médico estão entre 
os principais medos dos entrevistados.

Sobre o que pensam em fazer para se prevenir, 52% citam poupar ou investir e 35%, fazer 
seguro ou previdência. 

Situações que preocupam os entrevistados: não ter acesso a atendimento médico e a morte 
de um familiar estão entre as principais preocupações em relação a situações de risco. Po-
rém, a maioria não tomou nenhuma medida preventiva.

Os seguros (34%) são mais frequentemente relatados entre as ações dos entrevistados que 
se preocupam com acesso a atendimento médico e morte de um familiar. Desses 34%: 22% 
se referem ao seguro Saúde, 9% ao seguro Funeral e 5% ao seguro de Vida.

Cerca de metade dos entrevistados demonstrou interesse em contratar um seguro no pró-
ximo ano, especialmente seguro Funeral e seguro de Vida.

Penetração desses produtos no total da população: apenas 8% dos brasileiros têm planos 
de previdência privada e 17%, seguro de Vida.

IMPACTOS DA PANDEMIA NA VIDA DOS BRASILEIROS

to, um instrumento de proteção financeira também 
para seus entes queridos. 

O valor resgatado em 2021 foi de R$ 103 bilhões, um au-
mento significativo em relação à média dos anos anterio-
res à pandemia. O momento difícil da Covid-19 também 
demostrou a importância da previdência privada aberta 
para os detentores dos planos e para seus beneficiários. 
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     O cenário atual e o desafio de ampliar a Rede de Proteção e de Planejamento  
     propiciada pelos seguros de Pessoas e pela Previdência Privada Aberta

I. A Previdência Privada Aberta

A pesquisa da FenaPrevi e do Instituto DataFolha do 
final de 2021, evidenciou que 53% dos brasileiros gos-
tariam de parar de trabalhar com 60 anos de idade, 
porém apenas 28% acham que vão conseguir. 

Cerca de três em cada dez entrevistados pretendem viver 
com o dinheiro da aposentadoria do INSS quando pararem 
de trabalhar. Outros 22% planejam ou têm alguma reserva 
em dinheiro. Já 7% planejam viver com o valor pago pela 

Embora sejamos um dos maiores detentores de tí-
tulos da dívida pública, representando considerável 
fonte de financiamento para investimentos de longa 
maturação, ainda estamos muito longe de alcançar o 
nosso potencial. 

previdência privada, porém, apenas 2% têm plano de pre-
vidência. A maioria dos entrevistados que pretende viver 
com a aposentadoria do INSS, após parar de trabalhar, 
64% não têm  conhecimento do valor que vão receber.

Esse panorama retratado pela pesquisa evidencia a 
falta de planejamento financeiro de longo prazo, por 
inúmeros motivos, desde questões como renda, conhe-
cimento e falta de cultura de longo prazo. 

O saldo dos recursos acumulados em planos de pre-
vidência privada equivale a 25% do PIB brasileiro de 
2021 (considerando, também, os fundos de pensão). 
No Chile, correspondem a mais de 76%, na Holanda 
está acima de 200% e na Dinamarca supera os 229% 
do PIB, para citar alguns exemplos.

179,7%

Reservas de Previdência [% em relação ao PIB de 2020] 
Os dados do Brasil se referem ao PIB de 2021

336

1.069

25,0%

169,9%

126,8%

75,8%

Evolução das Reservas

(em R$ bilhões)

Fontes: FenaPrevi, OECD

2012

+14%

2021 Canadá Estados Unidos Reino Unidos Chile Brasil
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II.  Os seguros de Pessoas

A contribuição dos seguros de Pessoas também é bas-
tante relevante para o desenvolvimento do País. Em seu 
conjunto, suas várias modalidade tiveram a sua impor-
tância ampliada nestes dois anos de pandemia, gerando 
externalidades positivas à economia como um todo e au-
xiliando o desenvolvimento sustentável de outros setores. 

Não  obstante sua importância (também sob a ótica 
de cada cidadão), o montante pago anualmente para 
o custeio dos seguros de pessoas equivale a ape-
nas 0,6% do PIB brasileiro (de 2020). Para efeito de 
comparação, na África do Sul, esses tipos de seguros 
superam 11% do PIB.

Participação do Prêmio de Seguros de Pessoas
(% do PIB em 2020)
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Posse de Seguro e Previdência Privada 

26,0%

Seguro Funeral

17,0%

Seguro de Vida

9,0%

Seguro para Invalidez

8,0%

Seguro de Previdência Privada

5,0%

Seguro Prestamista

Fontes: Pesquisa FenaPrevi – DataFolha de dez/21

Fonte: OECD
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I. O desafio da Poupança Nacional

Os debates sobre a necessária expansão dos merca-
dos de seguros de Pessoas e de Previdência Privada 
Aberta precisam ir além dos motivos microeconômicos 
já conhecidos. Somos um setor que tem uma capilari-
dade imensa e, principalmente, seu desenvolvimento 
tem importância sob a ótica macroeconômica e social. 

Somos um País onde a instabilidade da renda do tra-
balho é atipicamente alta e as taxas de poupança fa-
miliar e de proteção através de seguros pessoais e da 
previdência são baixas. Temos um sistema financeiro 
desenvolvido, mas caracterizado pelo financiamento 
do consumo. Essa combinação de elementos abre es-
paço para um debate e implantação de medidas que 
permitam a difusão de produtos securitários e previ-
denciários, voltados à melhora dos padrões de vida da 
população e das condições macroeconômicas.

Urge, portanto, aprofundarmos a discussão sobre 
a poupança no Brasil e a sua relação (direta) com a 
demanda por previdência e seguros. Somos um País 
com um sistema financeiro  difundido para o grau de 
desenvolvimento econômico obtido. Porém, a taxa de 
poupança doméstica é a metade da chinesa. 

O processo de suavização do consumo ao longo do 
ciclo da vida é afetado por situações de incerteza e 
creditícias; o motivo “precaucionário” derivado de 
uma situação de incerteza em relação ao futuro induz 
demanda por instrumentos de proteção. Está aqui a 
oportunidade de desenvolver os produtos securitários 
e previdenciários, voltados à proteção e ao planeja-

mento, com o objetivo central de promover o bem-es-
tar da população no longo prazo.

De acordo com o estudo encomendado, em 2021, 
pela FenaPrevi ao professor Marcelo Neri, “os pilares 
da agenda para sair da armadilha de baixa poupança 
familiar é crescer, realizar as reformas necessárias no 
sistema de previdência e fomentar mais a poupança 
na baixa renda. Em primeiro lugar, no modelo de ci-
clo de vida, que é o arcabouço central para analisar a 
poupança previdenciária, o crescimento econômico (e 
populacional) faz com que a geração de poupadores 
tenha depósitos maiores que as retiradas das gerações 
mais velhas, este é o mecanismo previdenciário a ser 
enfatizado. Em segundo lugar, esse efeito na poupança 
pode ser potencializado com mudanças nos incentivos 
previdenciários às novas gerações. Finalmente, pou-
pança financeira não deve ser considerada “serviço de 
luxo”, pelo contrário, poupança é um valor a ser per-
seguido também para a baixa renda. Não tanto pelo 
efeito sobre a poupança agregada, mas pelo ganho de 
bem-estar individual e social associados.” 

O Brasil é um País com largo potencial de crescimento, 
mas é imprescindível aumentar o nível de poupança in-
terna, hoje muito aquém do necessário para financiar os 
investimentos que podem alavancar o desenvolvimento. 

Temos um mercado segurador e de previdência priva-
da aberta sólido, com experiência e credibilidade para 
colaborar e participar ativamente do esforço de mobi-
lização de poupanças domésticas. 

ALGUNS DOS DESAFIOS MACROECONÔMICOS 

A Pesquisa do Instituto Datafolha mostra que apenas 
8% dos brasileiros têm planos de previdência privada 
e 17%, têm seguro de Vida. Números que corroboram 
a baixa cobertura da população, mas evidenciam 
o nosso potencial e, principalmente, nossa res-

ponsabilidade de disseminar a cultura da proteção  
e do planejamento. 

Países desenvolvidos têm, necessariamente, alta co-
bertura securitária e previdenciária.
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II. O desafio do emprego e da renda

Um dos principais desafios do País é a difícil recupera-
ção do nível do emprego, o que desacelera o processo 
de retomada da economia. 

A taxa média anual de desemprego em 2021 foi de 
13,2%. O Brasil tem 13,9 milhões de desempregados e a 
renda média do trabalho, em declínio, é a menor desde 
2012: R$ 2.447,00 / mês. A essa realidade se soma uma 
inflação elevada que produz um aumento do custo de 
vida, diminuição da renda disponível e consequente re-
dução da capacidade de poupança das famílias.

Outro dado que merece especial atenção é o fato de o 
percentual de informalidade superar 40% da população 
ocupada. Ou seja, temos quase 14 milhões de brasileiros 

que estão fora do mercado de trabalho, e que dos que 
estão ocupados, 40% estão na informalidade. 

Isso significa que um segmento expressivo da po-
pulação está à margem dos benefícios que hoje a 
formalidade pode trazer, dentre os quais, a prote-
ção propiciada pelos seguros e planos de previdên-
cia contratados pelos empregadores em favor de  
seus colaboradores.

Mas, para aqueles que, mesmo empregados, têm um 
baixo nível de renda, é necessário implantar iniciativas 
que facilitem a formação de poupança previdenciária e 
o acesso à proteção financeira.

Autoria: Prof. Marcelo Neri

PANORAMA DO COMPORTAMENTO DO BRASILEIRO SOBRE POUPANÇA, PERCEPÇÕES DE 
RISCO, COMPARATIVAMENTE A OUTROS PAÍSES 

O Brasil é um País com um sistema financeiro difundido para o grau de desenvolvimento eco-
nômico obtido: 70% dos brasileiros dispõem de contas em instituições financeiras contra 67,1% 
da média mundial. 

Segundo dados do Global Findex, de 2017, a proporção de pessoas que pouparam algum dinheiro 
em 2016 foi menor entre os brasileiros: 32,5%, ou seja, 50% a menos que a média de 142 países 
(48,4%).

A poupança para a velhice é especialmente pouco presente entre os brasileiros (10,89%) em relação 
ao mundo (20,63%). Houve, no entanto, um crescimento expressivo, entre 2014 e 2017, no Brasil, 
quando a poupança para a terceira idade aumentou de 3,64% para 10,89%, provavelmente em ra-
zãodos debates relacionados à Reforma da Previdência (Global Findex).

Um dado interessante: de acordo com os dados dos declarantes do Imposto de Renda Pessoa Física 
(IRPF), as pessoas mais velhas poupam no Brasil.

ESTUDO SOBRE DETERMINANTES E DEMANDA  
POR SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA PRIVADA 
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Os segmentos de seguros de Pessoas e de Planos de 
Previdência Privada Aberta contribuem para o aumen-
to do bem-estar da população e com o desenvolvi-
mento do País.

Nesse contexto, temos a convicção de que a proteção 
e o planejamento são dois pilares fundamentais, que 
precisam ser disseminados. A FenaPrevi e suas asso-
ciadas estão empenhadas em disseminar na socieda-

Temos convicção de que os segmentos de seguros de 
Pessoas e de Previdência Privada Aberta são parte da 
solução de que o País precisa para superar os desafios 
sociais e econômicos.  Somos parceiros do Estado na 
construção de uma agenda para o desenvolvimento 
sustentável do Brasil.

de essa cultura, tão necessária, e em aperfeiçoar cada 
vez mais os produtos, para melhor servir a população e 
contribuir para o desenvolvimento do País. Em sua for-
mulação, foram consideradas, também, as alterações 
demográficas – País com perfil mais idoso e longevo 
- e os desafios do Governo, principalmente em relação 
ao equilíbrio de suas finanças, o que torna inevitável a 
reavaliação do papel dos cidadãos, dos agendes eco-
nômicos e do Estado.

É com esse intuito que apresentamos, a seguir, nossa 
proposta de Agenda de Desenvolvimento.

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO

Fonte: IBGE

Taxa de fecundidade
(filhos / mulher) 6,3

Passado (1960) 2020 Futuro (2060)

1,76 1,66

Pessoas acima de 
60 anos (%) 5% 14% 31%

Expectativa de vida 
(ao nascer) (anos) 52,3 76,7 81,0

Expectativa de vida 
(aos 60 anos) (Anos) 76,4 82,8 85,2

Uma nova realidade
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Os Planos de Previdência Privada Empresariais, através 
dos quais as empresas participam, em favor de seus 
colaboradores, do esforço de poupança de longo pra-
zo, são incentivados apenas para as empresas que apu-
ram o imposto pelo lucro real. 

Não estão abrangidas as micro e pequenas empresas 
que, em conjunto, contribuem significativamente para 
a geração de empregos no Brasil. 

De acordo com os dados da RAIS, em 2020, 52% do to-
tal de trabalhadores formais no Brasil estavam empre-
gados em empresas de grande porte, enquanto micro-
empresas e empresas de pequeno porte empregavam 
40% do total de trabalhadores formais. 

Em um País em que, como já exposto, uma parcela sig-
nificativa da população tem dificuldade em ter acesso 
à rede de proteção securitária e a formar uma poupan-
ça previdenciária capaz de garantir o bem-estar no 
futuro, torna-se urgente a implantação de iniciativas 
que estimulem os empregadores a dar acesso aos seus 
colaboradores a esses planos.  

Por tudo que foi exposto até aqui, entendemos funda-
mental que as pessoas jurídicas que não apuram o im-
posto de renda pelo lucro real também tenham incenti-
vos fiscais que estimulem sua contribuição para planos 
previdenciários em favor de seus colaboradores.

Outro aspecto relevante é a regulamentação do ins-
tituto da Adesão Automática. A  importância de sua 
previsão se justifica, além dos motivos já expostos, nos 
estudos da “economia comportamental” (de Richard 
Thaler , ganhador do Nobel de Economia em 2017 por 
suas contribuições nessa área), que mostram que as 

I.  Ampliar os Planos de Previdência Privada oferecidos pelos empregadores em favor de  
    seus colaboradores 

pessoas são tomadas por propensões que tendem a 
levá-las a percepções imprecisas e, por conseguinte, a 
decisões incorretas.

No caso da Previdência Privada, as pessoas tendem a 
subavaliar os riscos de não provisionar suas rendas em 
favor de sua futura aposentadoria. Além disso, há uma 
tendência geral de se preferir vantagens imediatas, o 
que pode comprometer o sustento na terceira idade.

É nesse contexto que se aplicam tais medidas, com 
o objetivo de evitar escolhas “irracionais” e estimular 
pessoas a se comportar da forma mais adequada à 
preservação de seus próprios interesses.

Entendemos, portanto, fundamental a regulação da 
Adesão Automática nos planos de previdência privada, 
de sorte a permitir ao empregador, a seu critério, esta-
belecer o referido instituto nos planos por ele contra-
tados em favor de seus colaboradores.

Nossa proposta é que a Adesão Automática do colabo-
rador ao plano seja de forma provisória e transparente, 
durante um período de experiência, no qual somente 
o empregador vai verter contribuições para o custeio 
do plano. Até o final desse período, é facultado ao 
empregado manifestar-se contrariamente à inscrição, 
mediante expressa formalização, sem qualquer ônus. 
Encerrado o lapso temporal de experiência sem que 
formalizada a vontade do colaborador de retirar-se do 
plano, seu silêncio valerá como concordância tácita em 
permanecer filiado, convalidando a inscrição provisória 
em definitiva.

É inquestionável tratar-se de iniciativa em prol  
do trabalhador. 
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As alterações demográficas, conjugadas com o cenário 
econômico e as demandas sociais, projetam um cená-
rio em que o Estado terá cada vez menos condições de 
prover aposentadorias em valores desejáveis pela po-
pulação, o que nos leva à conclusão de que o próprio 
trabalhador – com o auxílio de seu empregador, quan-
do for o caso – terá que criar as condições necessárias 
para arcar com suas necessidades na aposentadoria. 

Estamos, portanto, diante de um dilema, pois, confor-
me já exposto, a possibilidade e efetividade de forma-
ção de uma poupança regular são realidades de uma 
minoria da população: a renda média do brasileiro está 
em um dos patamares mais baixos.

Nesse contexto, e projetando o cenário futuro de desa-
fios da previdência social, entendemos necessário que, 
desde já, o trabalhador possa utilizar seus recursos do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para 
aportes em Planos de Previdência Privada. Importan-
te ressaltar, também, que tais recursos, com vistas à 
poupança de longo prazo, serão mais bem rentabili-
zados em produtos destinados a tal fim, auxiliando o 

II.  Promover medidas que auxiliem o trabalhador a formar Poupança Previdenciária

III. Permitir a utilização de recursos previdenciários para garantia de financiamento  
      imobiliário e de demais operações de crédito

Visando facilitar e melhorar as condições para acesso 
ao crédito, com todos os efeitos benéficos para a so-
ciedade e para a atividade econômica, entendemos ne-
cessário que seja permitido aos participantes de planos 
de previdência privada e de seguro de Pessoas, ambos 
estruturados no regime financeiro de capitalização, ofe-
recer, como garantia de financiamento imobiliário e de 
demais operações de crédito, o direito de crédito cor-
respondente ao instituto de resgate a eles assegurado.

Essa proposta, ao facilitar e melhorar as condições para 
acesso ao crédito, com taxas de juros mais reduzidas, 
tem o potencial de diminuir a necessidade de resgate 
dos recursos dos referidos produtos previdenciários.

Contribui, portanto, para os recursos permanecerem nos 
planos, permitindo que os participantes se mantenham 
sob a proteção previdenciária inerente a tais produtos. 

trabalhador no esforço de formação de sua Poupan-
ça Previdenciária. Em tempos de inflação elevada, tal 
preocupação se torna mais premente, haja vista que a 
remuneração das contas do FGTS é de apenas 3% a.a. 
mais TR, bem inferior ao que poderia ser obtido numa 
aplicação conservadora de longo prazo.

Trata-se, portanto, de uma proposta em prol do traba-
lhador brasileiro e que poderá pavimentar o caminho 
para o Estado empreender as demais reformas previ-
denciárias que se farão necessárias. 

Importante ressaltar a importância social da referida 
proposta, tão válida quanto as situações atualmente 
previstas para saque das contas vinculadas ao FGTS, 
sem olvidar que, em 2000, foi permitido que o saldo 
(ou parte dele) fosse utilizado para comprar ações da 
Petrobras e, em 2002, para adquirir ações da Vale.

Nossa proposta é que, uma vez vertidos aos Planos de 
Previdência Privada, tais recursos somente possam ser 
resgatados nas mesmas situações previstas para res-
gates das contas vinculadas ao FGTS.

Além disso, evita que os participantes sejam onera-
dos pela antecipação do recolhimento de Imposto de 
Renda (cujo fato gerador é o recebimento dos valores 
resgatados e da renda), e aqueles que tenham optado 
pelo regime de alíquotas regressivas (quanto maior o 
tempo de permanência dos recursos no plano, menor 
a alíquota de IR) sejam prejudicados pela incidência de 
alíquotas mais elevadas. 

É inquestionável o mérito da proposta, pois aumenta 
as possibilidades de acesso ao crédito, contribuindo 
com a retomada da atividade econômica, além de 
permitir que os participantes se mantenham sob a 
proteção previdenciária dos planos.

Trata-se, em última instância, de mais um instrumento 
de garantia, em prol do desenvolvimento do mercado 
de crédito no Brasil, visando aumentar a oferta e me-
lhorar as condições de crédito.
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IV.  Desenvolver o Mercado de Rendas

V.  Regulamentar o seguro de Vida Universal

VI.  Regulamentar o PrevSaúde

Ainda no contexto de pavimentar o caminho para criar as 
condições propícias para a receptividade da reforma es-
trutural necessária na previdência social, entendemos fun-
damental desenvolver o Mercado de Rendas no Brasil. A 
FenaPrevi está empenhada em contribuir com o Estado. 

Em 2018, foi enviada à Superintendência de Seguros Priva-
dos (Susep) uma proposta destinada a desenvolver o mer-
cado de rendas, baseada no conceito de ciclos de renda. 

No âmbito dos seguros de Pessoas, é esperada pelo mer-
cado a possibilidade de início de comercialização dos pla-
nos denominados de seguro de Vida Universal, inspirados 
em produtos bem-sucedidos em diversos países, principal-
mente nos Estados Unidos. 

Apesar de o seguro já ter sido criado pelo Conselho Nacio-
nal de Seguros Privados (CNSP), através da Resolução nº 

Também no contexto de atender cada vez melhor a po-
pulação e considerando os desafios da longevidade, o 
mercado espera a criação, pelo Poder Legislativo, do 
denominado “PrevSaúde”, objeto do PLC nº 118/2015, 
em tramitação no Senado.

Trata-se de um plano VGBL voltado não apenas à apo-
sentadoria, mas também para facilitar o custeio de pla-
nos/seguros saúde.

A relevância desse plano torna-se mais premente 
quando consideramos a realidade com a qual se de-
para o trabalhador ao se aposentar: deixa de contar 
com o plano/seguro saúde (e odontológico) custe-
ado pelo empregador.

A proposta foi estruturada em aderência ao novo perfil 
demográfico e considerando as diferentes necessida-
des das pessoas a partir das várias fases pós-laboral 
(jornada de aposentadoria). 

Aguardamos a regulamentação da proposta, ao 
mesmo tempo em que continuamos empenhados 
em conscientizar a população da necessidade do 
planejamento previdenciário. 

344/2016, carece de norma complementar da Susep e de 
regulamentação dos aspectos tributários pela Secretaria 
da Receita Federal.  

O seguro de Vida Universal tem como objetivo atender aos 
anseios de uma camada de clientes. Trata-se, também, de 
um seguro com potencial de fomentar a poupança domés-
tica de longo prazo. 

Ou seja, além de não mais dispor da renda do trabalho, 
tem suas despesas elevadas, pois a elas se acrescenta 
o custeio do plano/seguro saúde (e odontológico).

Manter o cidadão amparado pela saúde privada é, sem 
dúvida, uma forma de desonerar o Estado, em um cenário 
de aumento da longevidade, em que aumenta a pressão 
pelos serviços de saúde, com custos mais elevados. 

A proposta, de forma resumida, visa que os recursos 
acumulados no PrevSaúde, ao serem destinados para 
pagamento de planos/seguros saúde (e odontológico) 
– sem transitarem pelo participante -  não estejam su-
jeitos à incidência de imposto de renda (não se trata, 
em hipótese alguma, de duplicar o benefício tributário 
já previsto para os planos/seguros saúde). 
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VII - Planos de Assistência Funeral | Regulamentar a Lei nº 13.261/16: dispõe sobre a  
         normatização, a fiscalização e a comercialização de Planos de Assistência Funerária

VIII - Regulamentar o Patrimônio de Afetação para o mercado segurador

Com o intuito de assegurar os interesses da população 
– garantir a prestação do serviço contratado –, a Fena-
Previ entende fundamental a regulamentação da Lei nº 
13.261/16 e a fiscalização por parte da Susep.

A assistência funeral é uma cobertura muito procura-
da, com forte apelo social, que também atende à po-
pulação de baixa renda. Como não é apenas comer-
cializada pelas seguradoras (as quais estão sujeitas à 
regulamentação e à fiscalização do Estado), há grande 
potencial de os mais necessitados não estarem devida-

No âmbito das propostas destinadas a promover ainda 
mais segurança ao cliente, entendemos pertinente a 
regulamentação do instituto do Patrimônio de Afeta-
ção para o mercado segurador. 

O cerne da proposta consiste em estabelecer que, 
na eventualidade de liquidação extrajudicial ou, ex-

mente amparados e, o que é pior, pensando, erronea-
mente, estarem cobertos pelas seguradoras. 

Importante observar que a pesquisa encomendada 
pela FenaPrevi ao Instituto DataFolha revela que uma 
das maiores preocupações do brasileiro é a morte de 
um familiar. Cerca de metade dos entrevistados de-
monstrou interesse em contratar um seguro em 2022, 
especialmente seguro Funeral e seguro de Vida. 

Faz-se, portanto, urgente a regulamentação da Lei nº 
13.261/16, em prol da segurança dos consumidores. 

cepcionalmente, de falência de uma seguradora, os 
bens e direitos que compõem os ativos garantidores 
das provisões e reservas técnicas dos planos sejam 
destinados, exclusivamente, ao cumprimento das 
obrigações assumidas pelas seguradoras perante os 
segurados e beneficiários.

O SETOR EM NÚMEROS

Fontes: FenaPrevi, IBGE e Susep.

Prêmio emitido (2021): Captação / ano (2021):

R$ 51,2 Bilhões R$ 138,2 Bilhões

0,6% R$ 1,1 Trihão
Partipação no PIB (2020): Ativos / Reservas (2021):

Seguro de Pessoas Previdência

R$ 121,7 Bilhões
Benefícios pagos (2021):
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59,1
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42,0
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 2017 2018 2019 2020 2021

Previdência Privada + Seguro de Pessoas – 
Benefícios Pagos (Sinistros e Resgates)

(em Bilhões)

104,1

17,6

82,7

11,9

71,1

10,0

68,7

9,1

60,9

8,7

Seguro de Pessoas Previdência Privada

Seguro de Pessoas - Arrecadação por modalidade  
(em Bilhões)

PRÊMIO DIRETO (em R$ Bilhões)

Jan-Dez/21 Representatividade

Vida

Prestamista

Acidentes Pessoais

Previdências complementar Risco

Doenças Graves

Auxílio funeral

Dotais

Viagem

Educacional

Outros

Total

23,4

15,6

6,9

2,5

1,4

1,0

0,8

0,3

0,04

1,6

53,6

43,70%

29,12%

12,79%

4,60%

2,61%

1,96%

1,51%

0,63%

0,08%

3,02%

100%

Fontes: FenaPrevi e Susep
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Capítulo 4

SEGURO E 
PLANOS DE SAÚDE

RELEVÂNCIA ECONÔMICA E SOCIAL DO SEGMENTO

A pandemia do coronavírus deixou mais evidente a ne-
cessidade do cuidado com a saúde, tanto por parte do 
Governo como das empresas e famílias. Em 2019, ano 
anterior à chegada do Sars-Cov-2 ao País, os gastos 
totais em saúde atingiram seu maior percentual em 
termos do PIB, da série da “Conta-Satélite de Saúde”, 
publicada pelo IBGE: 9,6%. 

Na comparação com países da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
observa-se que, como proporção do PIB, as despe-
sas com saúde no Brasil são semelhantes à média 
do conjunto (8,8%), embora países, como Alemanha, 
França e Reino Unido, apresentem percentuais supe-
riores aos nosso. 

No Brasil, a maior parte desses gastos vem do setor 
privado: 5,8% do PIB. O gasto privado em saúde com-
preende o pagamento de mensalidades aos planos 
e seguros de saúde; pagamentos do próprio bolso a 
prestadores de serviço e compra de medicamentos. 
Em contrapartida, o Brasil possui uma das menores 
participações do Governo (gasto público) em saúde 
em termos de percentual do PIB: 3,8%. 23

O atendimento à população pela Saúde Suplementar 
mostrou-se grande aliado do sistema público de saúde 
durante a pandemia da Covid-19, desonerando o Es-
tado tanto em termos de recursos financeiros quanto 
de redução de demanda. Dessa forma, as despesas 
governamentais com saúde podem ser direcionadas 
à população que efetivamente não tem condições de 
ser coberta por plano de saúde, otimizando o gasto e 
ampliando o valor per capita disponível.

Em cenário de desafios crescentes a serem enfrenta-
dos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nos próximos 
anos em razão de restrições fiscais e de mudanças es-
truturais, como o aumento da longevidade da popu-
lação, uma vez que o gasto com saúde é maior quan-
to mais avançada é a idade do indivíduo, o papel da  
Saúde Suplementar no acesso a tratamentos torna-se 
cada vez mais relevante. 

O sistema suplementar de saúde envolve atualmente 
cerca de 78 milhões de beneficiários de planos de saúde 
nas modalidades médico-hospitalar e exclusivamente 
odontológica 24. Esse conjunto se divide entre 49 mi-
lhões de beneficiários de planos médico-hospitalares e 
29 milhões de planos exclusivamente odontológicos. 

23  https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101928_informativo.pdf
24  https://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Perfil_setor/sala-de-situacao.html
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A maioria dos beneficiários do setor (cerca de 70% do 
total) é coberta por planos coletivos empresariais. Dis-
so decorre que o número de usuários do sistema suple-
mentar tem relação direta com o nível de emprego na 
economia: quanto mais contratações, maiores os be-
neficiários de planos e seguros de saúde. É importante 
lembrar que a proteção social oferecida pela cobertu-
ra privada vai além do universo de pessoas ocupadas, 
pois seu efeito é multiplicado pela inclusão de depen-
dentes no plano do beneficiário titular. 

Outro impacto importante da Saúde Suplementar na 
economia é seu papel na remuneração dos presta-
dores de serviços de saúde no País. Cerca de 85% 
da receita dos principais hospitais do País ligados à 
Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), 
por exemplo, provém dos planos de saúde. 25 Partici-
pação igualmente significativa é verificada na remu-
neração dos laboratórios de medicina diagnóstica: 
54,3%, segundo a Abramed. 

Além das operadoras, também fazem parte da extensa 
cadeia de prestação de serviços de saúde movimen-
tada pela Saúde Suplementar os estabelecimentos e 
profissionais prestadores de atendimento, e também 
os fabricantes e distribuidores de medicamentos e de 
materiais médicos e odontológicos. Em fevereiro de 
2022, 4,7 milhões de pessoas estavam empregadas na 
cadeia produtiva da saúde, considerando setores pú-
blico e privado, empregos diretos e indiretos. 26

Portanto, eventuais dificuldades financeiras que se 
abatam sobre as operadoras de planos e seguros de 
saúde privados impactam toda a cadeia produtiva 
do setor, desde hospitais, médicos, enfermeiros, la-
boratórios, clínicas, assim como a indústria fornece-
dora de equipamentos, dispositivos, materiais médi-
cos e medicamentos. 

Ressalte-se, ainda, que grande proporção dos hospitais 
que atende ao SUS também é financiada por meio da 
Saúde Suplementar, uma vez que esses hospitais ser-
vem tanto o sistema público, quanto o sistema suple-

mentar. O impacto do setor na receita dos prestadores 
de serviço decorre de uma produção assistencial sig-
nificativa: em 2020 27, o setor de Saúde Suplementar 
realizou 1,3 bilhão de consultas, exames, terapias, ci-
rurgias e procedimentos odontológicos. Esse total foi 
negativamente afetado pela pandemia.

Em 2022, o segmento de Saúde Suplementar no Brasil 
é composto por 1.161 operadoras de planos de saúde 
com registro ativo na Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), incluindo seguradoras especializadas 
em saúde, medicinas de grupo, cooperativas médicas, 
autogestões, filantrópicas, odontologias de grupo e 
cooperativas odontológicas, além das administradoras 
de benefícios. 28

Nos anos subsequentes à criação do marco regulató-
rio, em 1998, a Saúde Suplementar registrou cresci-
mento continuado no número de beneficiários. Esse 
processo prosseguiu até o fim de 2014, como efeito 
do aumento de renda e de uma maior formalização 
do emprego na economia. 

No entanto, devido à crise econômica, entre 2015 e 
2019, o segmento médico-hospitalar da Saúde Suple-
mentar perdeu mais de 3 milhões de beneficiários, en-
quanto o mercado de planos odontológicos, de menor 
custo, manteve crescimento contínuo. As perdas só 
começaram a ser revertidas com a pandemia. Desde 
então, foram mais de 2 milhões de novas adesões na 
modalidade de assistência médica, corroborando a 
maior valorização do atendimento prestado pela Saú-
de Suplementar pelas famílias e empresas em razão da 
crise sanitária. Em março de 2022, eram 49.074.356 
beneficiários, de acordo com a ANS.

Os desafios à sustentabilidade 
da cadeia de valor da Saúde 
Suplementar 

Se, por um lado, a produção assistencial, a abrangência 
e o impacto financeiro refletem o imenso papel social e 
econômico da Saúde Suplementar, por outro ajudam a 

25  Observatório Anahp 2022.
26  https://www.iess.org.br/biblioteca/periodico/relatorio-de-emprego/57o-relatorio-de-emprego
27   https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor
28   https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor
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compor um cenário de grandes desafios para o futuro, 
não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Os sis-
temas de saúde, públicos e privados, estão diante de 
transições importantes. 

A primeira é a epidemiológica, caracterizada pela mu-
dança do padrão predominante de doenças agudas 
para doenças crônicas, cujo tratamento, além de caro, 
prolonga-se no tempo. 

A segunda é a transição demográfica, que está mu-
dando a estrutura etária da população e, no caso 
brasileiro, chegando ao fim do período do chamado 
“bônus demográfico”. 

A terceira é a transição tecnológica, cujas intensas 
inovações, com novas drogas, procedimentos e dis-
positivos médicos de elevado custo, têm aumentado 
sua participação na estrutura de despesas dos trata-
mentos de saúde. 

Os desafios do segmento, de curto e de longo prazo, 
dependem do diagnóstico correto dos problemas, da 
correção dos rumos regulatórios e da compreensão 
das dinâmicas demográficas e do mercado de saúde. 

Para lidar com esse cenário desafiador, este documento 
apresenta diagnósticos e propostas da Federação Na-
cional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), entidade 
que representa um conjunto de 15 grupos de operadoras 
que possuem, juntas, participação de 41% do mercado 
de Saúde Suplementar. Em 2021, as associadas da Fe-
naSaúde reuniam 32 milhões de beneficiários em planos 
e seguros de saúde e exclusivamente odontológicos. 29

Passados 24 anos desde que a lei que regulamenta o 
setor (n° 9.656/1998) entrou em vigor, com avanços 
e maior segurança jurídica tanto para consumidores 
quanto para operadoras, as mudanças estruturais pe-
las quais passa o setor de Saúde Suplementar exigem 
que o marco legal também se atualize. O dado positivo 
é que hoje há nítida convergência entre os agentes da 
cadeia de prestação de serviços de saúde sobre os de-
safios, os problemas e as suas possíveis respostas. 

Operadoras, prestadores, beneficiários, contratan-
tes, reguladores e legisladores mostram concordar 
que, tal como está, o modelo enfrentará muitas di-
ficuldades para se manter sustentável, em razão da 
acelerada elevação dos custos, com impactos diretos 
nos preços cobrados aos consumidores e, portanto, 
no acesso à saúde. 

O funcionamento dos planos e seguros de saúde pri-
vados é regulado por leis específicas, que delimitam 
o escopo de atuação das operadoras e do órgão re-
gulador da Saúde Suplementar. Entre os princípios 
fundamentais que regem a atenção à saúde na Saú-
de Suplementar está a adoção das melhores práticas 
pelos profissionais de saúde, baseadas em evidên-
cias científicas. 

As operadoras de planos e seguros privados de saúde 
vêm enfrentando uma escalada de custos associados 
aos serviços prestados a seus beneficiários. O aumento 
excessivo – e consequentemente das contraprestações 
– é um problema crítico para a Saúde Suplementar. 

Essa escalada, além de comprometer a renda e o 
orçamento das famílias e empresas que adquirem 
planos, afasta do sistema parcelas cuja renda é in-
suficiente para contratar a assistência privada. Tam-
bém comprime as margens e os investimentos das 
empresas da Saúde Suplementar, além de ameaçar a 
solvência e a sustentabilidade de parte dos agentes, 
em especial os de menor porte.

Em vista disso, consideramos que é necessário aper-
feiçoar a regulação da Saúde Suplementar – que, 
frise-se, vigora há 24 anos – de modo a ofertar à 
população mais alternativas de coberturas.

São conhecidas as razões que levam os custos com 
saúde a crescer a taxas superiores à inflação, não 
apenas no Brasil, mas no mundo. A sinistralidade, 
isto é, a relação entre os custos da assistência à saú-
de e a receita operacional do segmento da Saúde 
Suplementar encontra-se em 86%, conforme dados 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar de de-
zembro de 2021. 

29  https://fenasaude.org.br/conheca-a-fenasaude/a-federacao/a-fenasaude.html
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Um dos motivos é o crescimento significativo da frequ-
ência de utilização pelos beneficiários e a alta expressi-
va dos preços de insumos e matérias-primas, também 
sob efeito da pandemia, bem como dos custos associa-
dos a tecnologias incorporados às coberturas obriga-
tórias nos últimos anos.

Outro fator preponderante para o aumento da fre-
quência de utilização dos planos é o modelo de re-
muneração dos prestadores adotado de maneira 
generalizada no Brasil e na maior parte dos países. 
O chamado fee for service, isto é, o pagamento por 
volume de procedimentos, gera incentivos para so-
breutilização e baixa qualidade assistencial, uma vez 
que a remuneração dos prestadores está relacionada, 
exclusivamente, à quantidade de procedimentos re-
alizados. Não deve ser ignorado, ainda, o papel das 
fraudes e dos abusos como importante componente 
das despesas assistenciais. 

O resultado dessa dinâmica acelerada de crescimento 
de custos é o aumento das despesas das famílias e das 
empresas. Como a Saúde Suplementar é um sistema 
mutualista – isto é, um sistema em que os custos dos 
atendimentos são compartilhados por todos os benefi-
ciários, o aumento do gasto assistencial per capita im-
põe o repasse desses custos à coletividade, por meio 
dos reajustes das contraprestações, como mecanismos 
de manutenção da sustentabilidade do setor.

Com suas propostas, a FenaSaúde espera colaborar 
para que o mercado privado de assistência à saúde se 
fortaleça e, dessa forma, também favoreça o sistema 
público de saúde, com impactos positivos sobre a vida 
de cada um dos 210 milhões de brasileiros.

   Ampliação do acesso à saúde 

A ampliação do mercado de Saúde Suplementar é po-
sitiva para aqueles que gostariam de acessar os ser-
viços de qualidade disponíveis na rede privada, mas 
hoje, dadas as condições regulatórias e os preços que 
delas derivam, não conseguem. 

A expansão do acesso é benéfica também para a ex-
pressiva parcela da nossa população cuja renda é in-
suficiente, em qualquer cenário, para a contratação de 
coberturas privadas, ou seja, a fatia dos brasileiros que 
depende e sempre dependerá exclusivamente do aten-
dimento prestado pelo SUS. 

Cada beneficiário a mais na Saúde Suplementar é um 
cidadão a menos a pressionar a já sobrecarregada rede 
pública de atendimento. Um mix de medidas de aper-
feiçoamento da regulamentação com vistas à expan-
são do acesso pode permitir que muito mais pessoas 
ingressem no sistema suplementar.

É fundamental a flexibilização de produtos, permitindo 
que as operadoras ofertem planos mais acessíveis, com 
regras diferenciadas de compartilhamento de risco. Isso 
demandará limites de coparticipação mais altos (atual-
mente a ANS impõe um limite de 30% do custo do proce-
dimento), o direcionamento de rede ou a introdução da 
figura do médico de família, que ficaria responsável pela 
atenção primária e pelo encaminhamento do beneficiário 
aos médicos especialistas (modelo adotado pelo SUS).  

A introdução de planos com franquia agregada anual, 
em que o risco é dividido entre o consumidor e a ope-
radora, também se faz desejável. Nessa modalidade, até 
determinado limite financeiro o consumidor é responsá-
vel pelos custos de utilização e, a partir daí, a operadora 
passa a ser responsável pelo financiamento dos custos.

Adotado com sucesso em outros países, esse tipo de 
mecanismo financeiro de regulação é capaz de reduzir 
custos sem perda de qualidade assistencial, garantindo 
benefícios como abrandamento de preços dos planos 
e controle do chamado “risco moral” – a possibilidade, 
prevista na literatura, de o consumidor mudar seu com-
portamento em virtude de possuir cobertura, fazendo, 
por exemplo, uso excessivo de serviços ofertados, 

Eixos das Propostas:

Ampliação do acesso à saúde 

Retorno dos Planos Individuais 

Aperfeiçoamento da Avaliação  
de Tecnologias em Saúde (ATS)

Interoperabilidade e Prontuário Eletrônico
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como consultas e exames, em razão de não arcar com 
qualquer valor específico adicional no ato da utilização. 

A franquia anual agregada permite oferecer ao bene-
ficiário proteção para grandes riscos e eventos de alta 
complexidade. Aumenta, dessa maneira, o leque de 
opções de produtos disponíveis, que podem se ade-
quar melhor ao perfil de risco e à capacidade de paga-
mento de cada indivíduo, família ou empresa. 

Ressalte-se que esse Instituto não confronta direta-
mente com nenhum dos princípios do atual marco re-
gulatório brasileiro. A opção da franquia anual agrega-
da se somaria a outros dois mecanismos já previstos na 
nossa legislação e praticados em planos de saúde hoje 
comercializados no País: a coparticipação e a franquia, 
previstas desde 1998 na Resolução Consu n° 08/98, do 
Conselho de Saúde Suplementar. 

Todos têm objetivos similares: racionalizar o uso, re-
duzir desperdícios e fornecer estímulos para que o 
consumidor seja cada vez mais responsável por suas 
escolhas, seja de indicações terapêuticas, seja de tra-
tamentos prescritos.

É imperativo também avançar na modulação de pro-
dutos, possibilitando maior liberdade de escolha para 
consumidores e operadoras.

1.1. Produto Ambulatorial Puro

A proposta deve permitir a oferta de parte das cober-
turas ambulatoriais quando contratada cobertura hos-
pitalar. Assim, será possível, por exemplo, contratar:

Plano com consultas  
e exames simples;

Plano com consultas e exames  
simples + terapias;

Plano com consultas e exames  
simples + terapias + cobertura hospitalar  
+ cobertura odontológica.

Fica, contudo, preservada a oferta de produtos com 
as coberturas completas reunidas ou de forma isola-
da. Para os produtos hospitalares, fica mantida a mes-
ma cobertura até então prevista no atual arcabouço 
regulatório e legal. A cobertura de urgências e emer-
gências, assim como de exames e terapias complexas, 
precisa estar vinculada exclusivamente aos produtos 
hospitalares, sob pena de inviabilizar os produtos am-
bulatoriais, como ocorre atualmente. 

A proposta deve permitir a implementação de produ-
tos verdadeiramente ambulatoriais, para cobrir consul-
tas e exames simples, assim como de produtos especí-
ficos para terapias, produtos odontológicos e, por fim, 
produtos hospitalares. 

1.2. Telessaúde como ferramenta de   
       democratização do acesso 

Nos últimos anos, junto com a pandemia, a telessaú-
de vem ganhando espaço nos atendimentos. O instru-
mento possibilitou que a população continuasse tendo 
atendimento e que o fluxo dos pacientes nos consul-
tórios e clínicas não se perdesse por completo com as 
medidas mais restritivas adotadas pelas autoridades 
durante a crise sanitária. Pacientes crônicos consegui-
ram continuar seus tratamentos. Pessoas receosas de-
ram o primeiro passo para tratamentos de urgência e 
tiveram acesso às orientações de que precisavam.  

Agora finalmente regulamentada no País, a prática já 
se consolidou como mais uma ferramenta para os pro-
fissionais da saúde. A telessaúde é mais uma aliada a 
se somar ao atendimento presencial, uma opção ado-
tada ou não sempre conforme decisão médica.

Num País onde a distribuição geográfica dos médicos 
não é homogênea, a telessaúde surge como instru-
mento de democratização do acesso à saúde. Basta 
lembrar que mais de 50% dos médicos atuam nos es-
tados do Sudeste do País, enquanto na região Norte 
estão apenas 4,6%. Embora não seja uma solução por 
si só, é mais uma saída para ampliar e difundir o acesso 
à saúde no Brasil.
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Retorno dos Planos Individuais

Os planos de saúde possuem característica peculiar 
no Brasil: são semelhantes a seguros na estruturação 
técnica e atuarial, porque se fundamentam na consti-
tuição de fundos mutuais que são responsáveis pelo 
pagamento de todas as despesas assistenciais, mas, 
diferentemente do que ocorre em outros ramos se-
gurados, não há limite financeiro para a utilização dos 
serviços pelos beneficiários. 

Até por suas características e seu perfil de riscos, 
os planos individuais costumam registrar custos as-
sistenciais acima dos planos coletivos. No entanto, 
as normas regulatórias em vigor para definição dos 
reajustes das mensalidades dessa modalidade não 
permitem que os preços cobrados dos usuários refli-
tam tais oscilações de maneira realista. O resultado 
acaba sendo o oposto daquele pretendido pelo le-
gislador, que originalmente buscou dar maior prote-
ção ao beneficiário: a redução da oferta de cobertu-
ras individuais no mercado, hoje restritas a cerca de 
19% dos beneficiários da Saúde Suplementar.

O novo marco regulatório da Saúde Suplementar 
deve garantir a revisão técnica de carteiras de pla-
nos individuais, de forma a proporcionar seu equilí-
brio econômico-financeiro. Em particular, é desejável 
adotar regras de reajuste baseadas na variação dos 
custos assistenciais da própria operadora, mediante 
auditoria independente e com total transparência. 
Os reajustes dos planos individuais, assim como os 
dos coletivos, também devem considerar os impac-
tos financeiros das alterações no rol de procedimen-
tos, além das variações reais das despesas assisten-
ciais nos períodos em análise. 

Sempre importante destacar que o instrumento da 
portabilidade de carências – ou seja, a possibilida-
de de trocar de operadora sem ter de aguardar no-
vos prazos para ser atendido pelo plano de saúde 
em um determinado procedimento – funciona como 
garantia dos consumidores contra reajustes exces-
sivos, como eficiente indutor da concorrência entre 
as operadoras e, por conseguinte, também como 
incentivo à redução das mensalidades praticadas 
pelos planos de saúde.
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Consideramos fundamental, ainda, que se revisem as 
normas que definem as faixas etárias para fins de rea-
justes e seus critérios, visando  adequá-las à constante 
evolução do perfil demográfico da nossa população. 
Especificamente, os reajustes da última faixa etária 
poderiam ter subdivisões, a fim de que não incidam 
de uma única vez no reajuste de 59 para 60 anos. Tal 
mudança se justifica ao considerarmos a maior longe-
vidade da população, que tende a acentuar-se ainda 
mais com o passar dos anos. 

Os reajustes por faixas etárias poderão ser aplicados 
em todos os planos, independentemente da idade do 
beneficiário, desde que sempre observados os seguin-
tes pressupostos: tenham previsão contratual; sejam 
atendidas as normas expedidas pela ANS e não sejam 
praticados percentuais desarrazoados ou aleatórios 
que, concretamente e sem base atuarial, onerem ex-
cessivamente o beneficiário. 

O reajuste dos planos privados de assistência à saúde 
coletivos empresariais ou coletivos por adesão conti-
nuará a ser negociados entre as partes. Os contratos 
coletivos empresariais e coletivos por adesão pode-
rão ser agrupados para fins de composição do cálculo 
de reajuste ou ser segmentados observando critérios 
técnicos, tais como: a segmentação; a região na qual 
será aplicado o índice; o tipo de plano privado de as-
sistência à saúde; e o padrão de cobertura, bem como 
outros que venham a ser definidos pelas operadoras, 
sendo vedada a aplicação de forma discriminada por 
contrato individualizado. 

A variação das contraprestações pecuniárias também 
poderá ser computada com base na idade do benefici-
ário, caso estejam previstas no contrato inicial as faixas 
etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada 
uma delas, conforme normas expedidas pela ANS.

Aperfeiçoamento da Avaliação  
de Tecnologias em Saúde (ATS)

As tecnologias estão em todas as dimensões da vida 
contemporânea. Na saúde, não é diferente. A velo-
cidade da inovação no setor é vertiginosa, abrindo 

novas possibilidades de cura e de tratamento. Os 
avanços tecnológicos estão na raiz do aumento da 
expectativa de vida em todo o mundo. Mas, como 
tudo, eles têm sua contraface: o significativo impac-
to sobre os custos assistenciais. 

Na saúde, diferentemente de outros setores econômi-
cos, inovações, em geral, coexistem com, e não apenas 
substituem, as técnicas e os procedimentos vigentes 
que deveriam vir para suplantar. Dessa forma, num pri-
meiro momento tendem a encarecer, e não a baratear, 
os serviços prestados.

O processo de atualização contínua e os prazos exíguos 
estabelecidos pela Lei nº 14.307/22 para incorporação 
de novos procedimentos, medicamentos e eventos em 
saúde ao rol de cobertura obrigatória pelos planos e 
seguros de saúde impuseram novos desafios ao siste-
ma de Saúde Suplementar.

Processos distintos conduzidos em paralelo pela Coni-
tec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnolo-
gias no SUS) e pela ANS geram desigualdades ainda 
mais acentuadas. 

Consideramos que maior eficiência seria conferida ao 
processo de avaliação para incorporação das tecnolo-
gias em saúde se o País contasse com um modelo ple-
no de ATS. Isso significa incluir todo o monitoramento 
do ciclo de vida da tecnologia (desde a inovação, di-
fusão, incorporação e utilização até a obsolescência), 
incluindo sua precificação no País.

A criação de uma agência unificada, com solicitação 
única de avaliação, economizaria recursos, otimizaria 
processos e asseguraria equidade de acesso entre pa-
cientes da rede pública e da rede privada. Essa agên-
cia deve ser concebida para ser o organismo de inteli-
gência do sistema de saúde brasileiro, no processo de 
avaliação, incorporação, monitoramento e desincorpo-
ração de tecnologias, de forma ágil, transparente, au-
tônoma e proativa na identificação de necessidades e 
prioridades em saúde – e não somente reagir a propos-
tas encaminhadas pela indústria e/ou por sociedades 
médicas, por exemplo.

3
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Proposições da FenaSaúde:

Aperfeiçoamento da Avaliação  
das Tecnologias em Saúde para  
o setor público e para a Saúde 
Suplementar (ATS);

Ampliação da Avaliação de Tecnologias 
em Saúde para todas as tecnologias, 
independente de via de administração 
ou local de uso da tecnologia;

Introdução da discussão sobre o preço 
de incorporação das tecnologias para 
garantir a sustentabilidade do sistema 
suplementar, a exemplo do que já 
ocorre no SUS.

Proposições da FenaSaúde:

Avanço na interoperabilidade entre 
sistemas e dados na Saúde Suplementar

Estímulo para a adoção de Prontuário 
Eletrônico na rede suplementar

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

Adoção de novos modelos de 
remuneração baseados em valor, tendo 
por base indicadores confiáveis de 
qualidade assistencial.

Interoperabilidade e Prontuário Eletrônico

A dificuldade na interoperabilidade de dados de saúde 
traz grande prejuízo para a sociedade, na medida em 
que impossibilita que os diversos sistemas “conversem 
entre si”, causando redundância desnecessária e inefi-
ciência em todo o sistema. 

Avançar nessa questão é crucial para possibilitar me-
lhor gerenciamento do setor e aprimoramento das po-
líticas públicas. Trata-se de avanço necessário para oti-
mizar processos, reduzir custos e melhorar a qualidade 
do atendimento médico prestado. 

É imperativo que a troca de informações ocorra, a fim 
de complementar os conhecimentos dos médicos e da 
equipe hospitalar e melhorar os tratamentos. Sem isso, 
os pacientes migram de setor em setor durante sua jor-
nada assistencial e a equipe que lhes atende fica sem 
as informações de suas condições prévias.

Igualmente importante é a adoção ampla e definitiva 
do prontuário eletrônico, para que o Brasil avance em 

seus programas de saúde digital e, consequentemente, 
possibilite o uso das novas tecnologias de informação, 
como a inteligência artificial e o machine learning.

Sem esses requisitos, a obtenção de informações so-
bre resultados assistenciais e dos custos fica muito 
mais difícil. À medida que essas informações sejam 
disponibilizadas, com o devido critério e preserva-
das as garantias legais estabelecidas pela Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD), os consumidores po-
derão escolher melhor onde utilizar os serviços de 
saúde, não pelo conhecimento da marca, mas pela 
entrega de resultados e desfechos clínicos que o 
prestador oferece. 

Essa mudança de paradigma vai incentivar as empre-
sas contratantes a cobrar resultados dos prestadores 
pela assistência contratada com base em resultados 
objetivos e em desfechos clínicos. É uma forma de 
mudar a lógica do sistema, que ainda opera sem es-
sas referências de qualidade assistencial de forma 
clara e transparente, mas sim baseado em volumes 
de procedimentos.
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Capítulo 5

TÍTULOS DE 
CAPITALIZAÇÃO 

O SEGMENTO DE CAPITALIZAÇÃO NO CONTEXTO DA AGENDA 
SOCIAL E ECONÔMICA BRASILEIRA

Ligada à ideia de prosperidade, a Capitalização chegou 
ao Brasil em setembro de 1929, em meio a uma enorme 
crise internacional e mostrou logo a que veio, ao mobili-
zar e aglutinar pequenas economias populares para for-
mação de poupança nacional de larga escala, justamen-
te quando o País via secar as fontes internacionais de 
capital que lhe pudesse alavancar o desenvolvimento.

Com sua simplicidade e apelo lúdico, não tardou a cair 
no gosto do brasileiro, tornando-se instrumento de 
poupança e disciplina financeira, sobretudo à popula-
ção mais simples. Pesquisas demonstram que a Capi-
talização é o segundo instrumento de acumulação de 
reservas mais lembrado pelo brasileiro, atrás apenas da 
caderneta de poupança.

Decorridas mais de nove décadas da grande crise de 
29, o mundo assiste à agrura sanitária de proporções 

até então inimagináveis e que rapidamente irradiou 
seus efeitos para toda a economia.

Novamente a Capitalização se apresenta no País como 
uma importante camada de proteção social (carac-
terística de toda a indústria de seguros) ao injetar 
na economia no período de janeiro/20 a março/22, o 
montante de R$ 45,6 bilhões entre resgates e prêmios 
de sorteios, um importante apoio à sociedade em mo-
mento tão desafiador.

Esse relevante mercado é composto de 16 sociedades 
de Capitalização autorizadas a funcionar pelo órgão 
fiscalizador (Susep). Juntas, elas registram hoje o vo-
lume de R$ 33,8 bilhões em reservas, majoritariamente 
aplicados em papéis da dívida mobiliária federal, rea-
firmando seu papel na formação de poupança interna 
que viabiliza o desenvolvimento nacional.
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A CAPITALIZAÇÃO – SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS COM SORTEIO

A Capitalização cresceu e se diversificou durante esses 
quase 93 anos, transformando-se em um conjunto de 
negócios com sorteios, simples e versátil. O marco re-
gulatório de 2018, aliás, veio refletir esse novo universo 
com a criação de novas modalidades, maior transpa-
rência e segurança jurídica para o consumidor.

Hoje são seis modalidades: Tradicional, Incentivo, Fi-
lantropia, Popular, Garantia e Compra Programada.

Além da rede bancária, os Títulos de Capitalização são 
também distribuídos por uma diversidade de canais fí-
sicos e digitais, que vão de uma banca de jornal a gran-
des varejistas, com variados valores e características, 
para todas as idades e classes sociais. 

A facilidade de acesso, o atrativo dos sorteios e a au-
sência de burocracia explicam a grande aceitação dos 
Títulos de Capitalização no mercado, que hoje conta 
com mais de 3,6 bilhões de títulos ativos e gera milha-
res de empregos por todo o País.

Movimentando a economia, 
transformando vidas 

A modalidade Instrumento de Garantia, que hoje re-
presenta cerca de 11% do volume total de reservas, é 
solução para garantir qualquer tipo de contrato. Nes-
sa modalidade, a Sociedade de Capitalização gere de 
forma isenta e segregada as garantias dadas em con-
tratos diversos, conferindo segurança para as partes 
contratantes, viabilizando e impulsionando negócios.

Exemplos clássicos são a fiança locatícia, que possibilita 
operações no mercado imobiliário, e a garantia de opera-
ções de crédito do mercado bancário, em que os Títulos de 
Capitalização se apresentam como importante mitigador 
de risco e viabilizador de empréstimos e financiamentos.

Engajamento em causas sociais

A modalidade Filantropia Premiável permite à sociedade 
engajar-se em causas sociais e ainda concorrer a prêmios.

O segmento de Capitalização é o que mais contribui 
para as entidades que se ocupam de atender deman-
das da sociedade não cobertas pelo Estado. No biênio 
2020/2021, ápice da crise, esse mercado fez chegar a 
entidades filantrópicas mais de R$ 2,1 bilhões, funda-
mentais num momento em que as demandas sociais se 
intensificaram, o que reforça seu papel de camada de 
proteção social. 

Campanhas promocionais e o 
impulsionamento de negócios de varejo

A modalidade Incentivo permite que empresas possam 
realizar campanhas promocionais para alavancagem 
de negócios, reconhecimento, fidelização e ampliação 
da base de clientes, estratégia comercial especialmen-
te relevante nesta fase em que se vislumbra a retoma-
da do ambiente de negócios. 

Disciplina financeira e realização de sonhos

A modalidade Tradicional, que congrega 74% dos Tí-
tulos de Capitalização, cumpre sua função histórica 
de auxiliar as famílias a programarem seus objetivos 
e realizarem sonhos por meio da disciplina financeira, 
impulsionada pelo atributo lúdico do sorteio.

Num momento de reaquecimento da economia, severa-
mente castigada, a necessidade de se poupar hoje para 
fazer frente a contingências do amanhã encontra na mo-
dalidade Tradicional um instrumento poderoso, sobretu-
do para a parcela mais humilde da sociedade, justamen-
te por sua simplicidade e facilidade de compreensão.

Interatividade, sonho e imaginação

A modalidade Popular, justamente por sua simplicida-
de e enorme capacidade de associação a produtos de 
outros mercados, permite a criação de soluções lúdicas 
para formação de infinitas possibilidades de negócios 
com soluções ágeis e confiáveis para consumidores 
cada vez mais exigentes.
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AGENDA EVOLUTIVA E DIÁLOGO PROPOSITIVO

Não há dúvidas de que o crescimento sustentável exi-
ge quebra de paradigmas e mudanças cada vez mais 
ousadas. Especificamente no que se refere ao ordena-
mento legal e regulatório, a Capitalização apresenta 
sua agenda de mudanças fundamentais segmentadas 
em cinco frentes de ação:

previsão legal de utilização de Títulos de Capita-
lização como instrumento de garantia. A moda-
lidade Instrumento de Garantia está atualmente 
prevista em normativo infralegal. Essa medida 
confere ainda mais segurança jurídica às partes 
contratantes e por certo favorece a alavancagem 
de negócios com riscos mitigados e consequen-
temente, com redução de custos transacionais;

previsão legal de aceitação de Títulos de Capita-
lização como garantia em processos licitatórios 
conduzidos por entes públicos. Essa medida cria 
mais uma alternativa para viabilização da partici-
pação de pessoas físicas e jurídicas em negócios 
com o Estado;

criação, por meio de instrumentos legais, de con-
dições simplificadas para utilização de Títulos de 
Capitalização em processos sucessórios. Essa 
medida é fundamental para desoneração, sobre-
tudo da parcela mais humilde da sociedade;

ajustes infralegais para aprimoramento e simplifica-
ção de procedimentos de comercialização e registro 
de Títulos de Capitalização, principalmente ao se 
considerar que se trata de produto que tem como 
característica a versatilidade e simplicidade; 

adoção de medidas legais e infralegais para re-
dução de assimetrias fiscais em relação a outros 
mercados de negócios com sorteios, bem como 
de intensificação de medidas fiscalizatórias para 
coibição de práticas nocivas à sociedade nesses 
mesmos mercados. Condição básica para o de-
senvolvimento saudável do ambiente de negó-
cios é a adoção de práticas éticas, simétricas e 
legais, que garantam transparência e segurança 
jurídica para todas as partes.
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