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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Roberto Santos, em 18 de
agosto se reuniu, de forma remota, e tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente
Campanha de comunicação do setor de seguros – Noticiadas as reuniões realizadas com os Presidentes das
Associadas e os Presidentes dos Sindicatos Regionais das Seguradoras (SindSegs), respectivamente, em 09 e
15/08, para apresentação da campanha publicitária Seguros, pra tudo e pra todos.
Presidenciáveis 2023/2026 – Distribuídas as propostas do setor segurador brasileiro aos representantes das
campanhas dos candidatos à Presidência da República Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet.
Plano/Iniciativa de Desenvolvimento do Mercado Segurador – Recebidas indicações de 19 empresas que
compõem o Conselho Diretor para integrar o GT Plano Iniciativa Desenvolvimento Mercado Segurador.
MP nº 1.103 – Marco Legal da Securitização – Comentada a publicação, com vetos, da Lei nº 14.430/2022 que
versa sobre emissão de Letra de Risco de Seguro (LRS) por Sociedade Seguradora de Propósito Específico (SSPE).
MP nº 1132 – Consignação – Noticiada a publicação da Medida Provisória nº 1.132, que trata de consignações
para servidores públicos.

Assuntos das Federações: temas regulatórios, projetos e desempenho setorial
Relator: Edson Franco
Relatado, entre outros assuntos, sobre as estatísticas dos Planos de Acumulação e Planos de
Riscos (junho/2022) e de pagamentos de sinistros e valores pagos decorrentes da Covid-19.
Relator: Manoel Antonio Peres
Relatado, entre outros assuntos, sobre as estatísticas de Saúde Suplementar de junho/2022.
Relator: Antonio Trindade
Relatado, entre outros assuntos, sobre as estatísticas dos Seguros de Danos e
Responsabilidades (junho/2022).
Relator: Marcio Coutinho Teixeira de Carvalho
Relatado, entre outros assuntos, as estatísticas da capitalização (junho/2022).

Open Insurance
Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre Leal
Atualizadas as informações sobre o assunto.

Assuntos Regulatórios
Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre Leal
Atualizados os seguintes assuntos: i) SRO; ii) Consulta
Pública Susep nº 006/2022 – Seguro de Pessoas; iii)
Consultas Públicas Susep nº 007 e 008/2022 – IFRS e iv)
Consulta Pública Susep nº 009/2022 – Resseguro.

VOLTAR

Representação Institucional –
Comitê Gestor da plataforma
Consumidor.gov.br –
Proposta de Recondução
Relator: Dyogo Oliveira
Aprovada a recondução de Solange Beatriz Palheiro
Mendes (CNseg) como representante suplente do
Setor Produtivo no Comitê Gestor da plataforma
Consumidor.gov.br
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Comissões Temáticas
Assuntos Jurídicos

Atuarial

Presidente: Washington L. B. da Silva
(Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Teams
Datas: 03/08

Presidente: Marcos Vinícius Spiguel (Prudential)
Zoom
Data: 16/08

Assunto tratado:
> Ações Judiciais. PIS/COFINS. Tema 372, Caso AXA
e julgamento dos temas 630 e 684 no próximo dia
18.08 pelo STF;
> Ato nº 10.413/2021, da Anatel. Código 0303.
Telemarketing Ativo e Cobrança. Resultado da
pesquisa;
> Avaliação de impactos e pertinência de propositura
de ADI em face da Lei nº 9.784/2022, do Estado
do Rio de Janeiro – Dispõe sobre a vedação de
envio de boleto de proposta decorrente de oferta
de produto ou serviço sem a solicitação prévia do
consumidor, no Estado do Rio de Janeiro;

Assuntos tratados:
> Consultas Públicas 7 e 8/2022 - adoção do CPC 48
(IFRS 9):
• Ofício enviado à Susep;
> GT Rural - Medidas Protetivas:
• Relato da 1ª Reunião
> Resolução CNSP nº 444/2022 - Medidas Prudenciais
Preventivas;
> Relato da FenSeg sobre as normas: Resoluções
CNSP nºs 442 e 443, e Circular Susep 672.

Recursos Humanos

> Atualização dos processos com julgamento
agendado para agosto;

Presidente: Patrícia Coimbra (Sul América)
Zoom
Data: 18/08

> Jurisprudência Comentada;

Assuntos tratados:

> Consulta Pública nº 09/2022 - Minuta de Resolução
CNSP que dispõe sobre as operações de cessão
e aceitação de resseguro e retrocessão e sua
intermediação, as operações de cosseguro, as
operações em moeda estrangeira e as contratações
de seguro no exterior;

> Apresentação Prêmio Inovação em Seguros - 2022;
> Medida Provisória nº1108/2022;
> Mapeamento Diversidade do Setor Segurador;
> Outros assuntos.

> OPIN. Atualizações.

Resseguro
Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Zoom
Datas: 05 e 11/08
Assunto tratado:
> Alinhamento da CP 09/22 que dispõe sobre as
operações de cessão e aceitação de resseguro e
retrocessão e sua intermediação, as operações de
cosseguro, as operações em moeda estrangeira e as
contratações de seguro no exterior.

VOLTAR

Processos e Tecnologia da
Informação
Presidente: José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Zoom
Data: 18/08
Assuntos tratados:
> Apresentação Growtec – Plataforma de IA de
Conversação e biometria de voz;
> Atualizações (OPIN, SRO e outros).
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Seguros Inclusivos
Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco)
Zoom
Data: 18/08
Assunto tratado:
> Pesquisa de Diagnóstico do Ecossistema de
Seguros Inclusivos da FIDES de 2021.

GT SAC

> Atualização sobre a campanha de comunicação que
será lançada em 30/08;
> Apresentação de eventos sobre o Prêmio de
Inovação em Seguros.

Integração ASG
Presidente: Fátima Lima (Mapfre)
Zoom
Data: 25/08

Coordenadora: Luciana Dallagnol (CNseg)
Zoom
Data: 22/08

Assuntos tratados:

Assunto tratado:

> Agenda regulatória: Benchmark implementação
requisitos de sustentabilidade;

> Compartilhamento de práticas para atualização ao
Decreto e dos requisitos de acessibilidade.

Atuarial / Administração e Finanças
Presidida por Karini Madeira (CNseg)
Teams
Data: 22/08
Assunto tratado:

> Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros
de 2021;

> Relatos:
• Workshops: TCFD no setor de seguros do Brasil;
• GT Guia ASG Vida & Saúde;
• Pesquisa COPPE/ UFRJ: evolução no tratamento
de riscos e oportunidades ASG e climáticas pelas
seguradoras brasileiras;
• Consulta Pública PCAF – metodologias para
mensuração e reporte de emissões de GEE de escopo
3 dos portifólios de seguros comerciais (PJ) e de
seguro auto.

> Consultas Públicas nºs 07 e 08 - sugestão para
entrada em vigor.

> Apresentação Prêmio Inovação em Seguros – Edital ASG;

Inteligência de Mercado

Gestão de Risco

Presidente: Gilberto Garcia (Liberty)
Zoom
Data: 24/08

Presidente: Laurindo dos Anjos (XS3 Seguros)
Teams
Data: 26/08

Assuntos tratados:

Assuntos tratados:

> Apresentação Índice Neurotech de Demanda por
Seguros (INDS) por Daniel Gusson | Neurotech;

> Resolução CNSP nº 416/2021:
• Metodologias quantitativas, oportunidades,
desafios, troca de melhores práticas;
• Impactos nas estruturas – primeiras avaliações;

> Relato Marco legal para securitização por Leandro
Santos | SUPAT/CNseg;
> Outros assuntos.

Comunicação e Marketing
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco)
Zoom
Data: 25/08

VOLTAR

Assuntos tratados:

> Outros assuntos.

> Circular Susep nº 666/2022:
• Workshop Projeto TCFD no setor de seguros do
Brasil.
> Consultas Públicas nºs 07 e 08/2022 (adoção do CPC
48) e 09/2022 (Arcabouço legal de Resseguro):
• Potenciais impactos na Gestão de Riscos.
> Resolução CNSP nº 444/2022:
• Medidas Prudenciais Preventivas.
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Administração e Finanças /
Governança e Compliance
Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 26/08
Assuntos tratados:

LGPD (extraordinária)

> Análise e aprovação das sugestões para minuta
de quadro de manifestação à Consulta Pública
Susep nº 10/2022 referente a circular sobre Taxa
de Fiscalização do mercado supervisionado pela
Susep.

Presidente: Sergio Roberto Oliveira (Tokio Marine)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Teams
Data: 30/08

LGPD
Presidente: Sergio Roberto Oliveira (Tokio Marine)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Teams
Data: 26/08
Assuntos tratados:
> Atualização do Guia de Boas Práticas do
Mercado Segurador Brasileiro sobre a Proteção
de Dados Pessoais;
> Relação contratual entre seguradora e
fornecedor (operador) e a limitação de
responsabilidade face à LGPD;

VOLTAR

> Projeto de Lei nº 113, de 2020, que altera a Lei nº
12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet),
que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres
para o uso da Internet no Brasil, para dispor sobre
o cadastramento dos usuários de provedores de
aplicações de internet.

Assuntos tratados:
> Consulta Pública ANPD. Minuta de Resolução que
aprova o Regulamento de Dosimetria e Aplicação de
Sanções Administrativas.

Assuntos Fiscais
Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Zoom
Data: 31/08
Assuntos tratados:
> Apresentação EY – Novas regras de Transfer Pricing no
Brasil;

> Tomada de Subsídios para elaboração da Agenda
Regulatória da ANPD para o biênio 2023-2024;

> Considerações da CAFIS para a proposta de reforma do
IR da ABRASCA;

> Audiência Pública sobre a norma de dosimetria e
aplicação de sanções;

> Atualização sobre temas em acompanhamento;
> Debates sobre temas tributários em destaque no período.
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Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, conduzida pelo presidente Antonio
Trindade, em 04 de agosto por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente

Apresentações

Fez atualizações sobre os seguintes assuntos:
• Reunião do Conselho Diretor da CNseg;
• Filme Institucional FenSeg;
• FenSeg no Linkedin.

Pauta Deliberativa
Representação da FenSeg nas Comissões
Temáticas da CNseg – Aprovadas as seguin
tes alterações:
• Comissão de Governança e Compliance
– Substituição de Eidi Holanda por Mayara
Modolo de Andrade, ambas da Too Seguros.

Projeto de Lei nº 1410: Desastres Naturais – Autoria:
Deputada Tabata Amaral - Relatadas as discussões
desenvolvidas no GT criado para analisar modelo e
soluções para apresentar à Deputada que está aguardando posicionamento do setor.
Consulta Pública nº 09/2022: Resseguro – Relator:
Carlos Frederico Ferreira (Comissão Estratégica de
Seguros Corporativos) – Apresentados os principais
pontos da CP, que precisam ser aprimorados para envio
à Susep. As Comissões de Estratégica de Seguros
Corporativos da FenSeg e de Resseguros da CNseg
estão, em conjunto, analisando o teor da Consulta.

• Comissão de Ouvidoria – Substituição
de Leandro Viana da Silva por Náthaly
Rodrigues Pacheco, ambos da Brasilseg.

Projeto CARBIGDATA – Relatores: Abelardo Gui
marães, Anderson Mendonça e Rosemeire Gonzaga
(Comissão de Prevenção e Combate à Fraude) –
Apresentados os principais pontos do projeto. Os
Diretores recomendaram que o acompanhamento e a
coordenação dos trabalhos fossem feitos em conjunto
com a Comissão de Automóvel da FenSeg, atualizando
sempre que for possível a Diretoria da Federação.

• Comissão de Relações de Consumo –
Substituição de Náthaly Rodrigues Pacheco
por Leandro Viana da Silva, ambos da Brasilseg.

FenSeg no LinkedIn – Relator: Marcelo Pinto (Lupa
– Assessoria de Imprensa) – Explicado os objetivos da
inserção da FenSeg no Linkedin.

• Comissão de Inteligência de Mercado –
Inclusão de Daniele dos Santos Delmondes
Vieira, da Sompo Seguros.

Pauta Deliberativa
Seguro Habitacional/Apólices Individuais/
Home Equity - Reunião com a Susep e a ABECIP.
Tabela FIPE para Equipamentos Agrícolas – O GT
Equipamentos e Penhor Rural, subordinado à
Comissão de Seguro Rural, vem trabalhando nesse
projeto nos últimos dois anos e em julho/2022 a
FIPE realizou a divulgação no seu site do Preço
Médio de Máquinas Agrícolas Usadas, tornando a
tabela pública para consulta online dos valores de
tratores e colheitadeiras.

VOLTAR

Reunião com a Associação Brasileira de Gerência
de Riscos (ABGR) – Divulgada a pauta e a semana
em que deve se realizar a reunião com a ABGR para
tratar de assuntos institucionais.
Criação da Subcomissão de Sinistros de Riscos
Patrimoniais – Comunicada a criação da Subcomis
são de Sinistros de Riscos Patrimoniais, que será
vinculada às Comissões de Riscos Patrimoniais
(Massificados e Grandes Riscos) e de Estratégica de
Seguros Corporativos.
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Pátio Legal/RJ – Atualizados os passos sobre a condução do acordo para esvaziamento do Pátio/RJ.

Comissões Técnicas – Divulgados os temas
que foram discutidos no âmbito das Comissões
Técnicas da FenSeg em Julho/22.

Open Insurance – Apresentada a proposta de cronograma para implementação da Fase 2 do Open Insurance.

Demonstrações Financeiras – Apresentadas
as demonstrações financeiras da FenSeg relativas ao mês de Junho/2022.

Nichos Diferenciados de Mercado – Atualização –
Concluído trabalho técnico efetuado pelo GT (protecionais
mínimos e critérios técnicos para subscrição dos riscos), foi
informado que já há seguradora operando no segmento.

Estatísticas – Disponibilizadas as estatísticas
da Susep relativas ao mês de Junho/2022.

Comissões
Prevenção e Combate à Fraude
Presidente: Abelardo Guimarães (Bradesco)
Data: 04/08
Teams
Assuntos tratados:
> Atualização dos temas:
• Projeto CarBigData;
> Relato das Subcomissões:
• Assistência 24h;
• Automóvel;
• Patrimonial;
• Relato do Consultor Jurídico;
> Assuntos GPCF:
• Nova Versão Regimento Interno;
• Aproximação com a Friss;
• Renovação SAS;
> Assuntos gerais:
• Subcomissão Transportes;
• Orçamento;
• Treinamento;
• GT Regras;
• Caminhões Mineradoras;
• Assinatura Sistema Fórum;
• RNS Patrimonial.

Automóvel
Presidente: Marcelo Sebastião (Porto Seguro)
Data: 17/08
Teams
Assuntos tratados:
> Projeto CarBigData;
> Assuntos de Sinistros;

VOLTAR

> Pátio Legal RJ;
> Tabela FIPE:
• Novo layout (Tipo de Combustível);
• Prazo para envio da tabela;
>
>
>
>

GT Misto FenSeg e Fenacor;
Central de Bônus;
Reunião com a SENATRAN;
Assuntos gerais.

Seguro Rural
(extraordinária com o MAPA)
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Data: 11/08
Teams
Assuntos tratados:
> ZARC;
> PSR;
> FESR.

Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Data: 18/08
Teams
Assuntos tratados:
> Medidas Protetivas;
> Fundo de Estabilidade do Seguro Rural – FESR;
> Subvenção Federal;
> Subvenção Estadual:
• Paraná;
• São Paulo;
> Relatos do Consultor;
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> Relatos dos Grupos de Trabalho:
• Assunto Regulatórios;
• Banco de Dados;
• Equipamentos e Penhor Rural;
• Sinistros Rurais;
> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais – Massificados
Presidente: Jarbas de Medeiros (Porto Seguro)
Data: 02/08
Teams
Assuntos tratados:
> Central de Bônus – Criação do GT;
> Projeto de Lei 1410/2022 - Dispõe sobre o Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais e Materiais causa
dos por desastres naturais relacionados a chuvas;
> Ressarcimento – Danos Elétricos;
> IP Residencial;
> Nichos Diferenciados;
> Criação da Subcomissão de Sinistros Patrimoniais;
> Assuntos gerais/troca de informações/estudo de
casos.

Seguro Habitacional
Presidente: Lincoln Peixoto (Caixa Seguradora)
Teams
Data: 02/08
Assuntos tratados:
> Processos STJ – REsp nº 1.799.288/PR e REsp nº
1.803.225/PR;
> Processo STJ – Recurso Especial nº 1.804.965/SP;
> Justiça Federal/PR – Cobertura Suicídio pela SH-AM;
> Decisão TRF – 3ª Região – Exame Médico Prévio;
> Consulta Pública nº 4/2022 - Reformulação da
Resolução CNSP nº 205/2009;
> Portabilidade de Apólice Coletiva para Apólice
Individual;
> Concorrência de Apólice (Circular Susep nº 620/2020);
> Definição do Tema, da data e dos palestrantes do
próximo Webinar; e
> Assuntos gerais:
• Evolução de Financiamentos – ABECIP Maio/22 e
SH/AM – Susep - Maio/22;
• Sugestões de pauta para a reunião da CSH em
4/10/2012;
• Encerramento.

VOLTAR

Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos
Presidente: Marcelo Orlandini (Mapfre)
Teams
Data: 03/08
Assuntos tratados:
> Trabalhos da Subcomissão de Gerenciamento de
Riscos Patrimoniais;
> Consulta Pública nº 09/2022 – Resseguro –
Principais Modificações;
> Informações sobre os Nichos Diferenciados de
Mercado;
> Revisão do Plano de Ação para 2022
> Assuntos gerais/troca de informações.

Seguros Gerais - Afinidades
Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis
(Zurich Minas Brasil)
Teams
Data: 05/08
Assuntos tratados:
> Seguro celular – Dados para estimativa de mercado;
> Garantia Estendida – Indenização em Dinheiro –
Aumento do valor dos bens;
> Pauta de temas para mídias sociais – Trabalho do GT;
> Cartilha “Entenda o Seguro Garantia Estendida:
Orientações para o Consumidor” – Publicação da
FenSeg;
> Manual boas práticas varejo;
> Workshop Jornada do Consumidor;
> 10º Colóquio de Proteção ao Consumidor –
Realização em 09 e 10 de agosto;
> Nova página da FenSeg no LinkedIn;
> Assuntos gerais.

Responsabilidade Civil Geral
Presidente: Ana Paula Boni (AXA XL)
Windows Teams
Data: 11/08
Assuntos tratados:
> Consulta Pública 09/2022 – Resseguro;
> Temas para Discussão;
> Planejamento para 2022/Estudos a serem
desenvolvidos;
> Assuntos gerais.
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Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Varoto (CNP)
Windows Teams
Data: 12/08
Assuntos tratados:
> Lei n.º 9.784/2022 (RJ) – Veda de envio de boletos
e proposta;
> IRDR;
> Resolução CNSP 443/2022;
> Consulta Pública Susep n.º 09/2022 – Resseguro;
> Nova página da FenSeg no LinkedIn;
> Assuntos gerais:
• Enunciados da Jornada de Direito Civil do
Conselho da Justiça Federal.

Riscos de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Data: 18/08
Windows Teams
Assuntos tratados:

> Circular Susep n.º 671/2022 – Dispõe sobre regras
e critérios para a elaboração e a comercialização
de planos de seguro do ramo Fiança Locatícia;
> Clausulado de seguro garantia judicial;
> Ofício FenSeg – Resposta ao Ofício nº36/2022/
CGPF/DPH/SNH-MDR – Realização de estudos para
subsidiar o Agente Operador do FGTS;
> Circular Susep nº 668/2022 – Artigos 2º e 4º – Índice
a ser aplicado no cálculo para restituição de prêmio;
> Reunião DNIT – Normativos – Nova revisão;
> Assuntos gerais.

Riscos de Engenharia
Presidente: Fabio Silva (Zurich)
Windows Teams
Data: 25/08
Assuntos tratados:
> Atualização da cartilha – Guia referencial Seguros
de Riscos de Engenharia;

Crédito:

> Realização de evento da comissão: sugestões de
temas e convidados;

> Abertura de linhas estatísticas: Seguros de Crédito
Risco Comercial X Quebra de Garantia;

> DNIT – Reunião GT Multidisciplinar Engenharia e
RC Geral;

> Assuntos gerais;

> GT Roubo e furto;

Garantia
> Circular Susep n.º 662/2022 – Seguro Garantia
– Webinar;
> Dados de indenização por Ramos – Avaliação
sobre a variação identificada em único período;

VOLTAR

> Consulta Pública Susep n.º 09/2022 – Resseguro;

> Circular Susep n.º 668 – Impacto da norma nos
riscos de engenharia;
> Perfil da FenSeg no LinkedIn;
> Plano de Ação 2022;
> Assuntos gerais.
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Diretoria FenaPrevi
A Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida se reuniu no dia 17, de forma remota,
sob a presidência de Edson Luis Franco, para tratar, entre outros assuntos, (i) do Open Insurance; (ii) dos
Planos Tradicionais; e (iii) do X Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada. Na ocasião
também foi aprovada a indicação do novo Diretor Estatutário, Carlos Eduardo Naegeli Gondim (Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais), e do vice-presidente da Comissão de Produtos por Sobrevivência,
Amâncio Paladino (XP).

Comissões
Produtos por Sobrevivência
Presidente: Sandro Costa (Brasilprev)
Meio Remoto
Data: 05/08
Assunto tratado:
> Aspectos a serem abordados no painel 3 do X
Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência
Privada | Longevidade e planejamento - ajustando
as velas aos ventos: o que fazer para que seu
dinheiro não acabe antes de você.

Comunicação, Marketing e Eventos
Presidente: Kelly Conde (Mapfre)
Meio Remoto
Data: 16/08
Assuntos tratados:
> X Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência
Privada;
> Assessoria de Imprensa; e
> Agenda de temas a serem discutidos na comissão.

Produtos de Risco
Presidente: Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 17/08
Assuntos tratados:
> Apresentação DISERV sobre as soluções para o
mercado segurador;
> Aspectos a serem abordados no painel 2 do X
Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência
Privada | Os impactos e as lições da pandemia:
economia, saúde e comportamento;

VOLTAR

> Relato do 10º Colóquio de Proteção do
Consumidor de Seguros em Curitiba;
> Sistema de Registro de Operação - SRO;
> Avaliação das normas publicadas recentemente
pela Susep;
> Estatísticas do mercado de seguro de pessoas; e
> PL 1410/22 - Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
e Materiais causados por desastres naturais
relacionados a chuvas.

Atuarial
Presidente: Celina Costa (Brasilprev)
Meio Remoto
Data: 18/08
Assuntos tratados:
> Planos Tradicionais;
> Reporte da reunião com a Susep para tratar de
pleitos do mercado;
> Aspectos a serem abordados no painel 2 do X
Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência
Privada | Os impactos e as lições da pandemia:
economia, saúde e comportamento; e
> Avaliação das normas publicadas recentemente
pela Susep.

Assuntos Contábeis e Fiscais |
Atuarial (conjunta com a CNseg)
Presidentes: Flávia Vieira (SulAmérica)
		
Celina Costa (Brasilprev)
Meio Remoto
Data: 22/08
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Assunto tratado:
> Consultas Públicas nº 07 e 08 (minuta de Resolução
alterando a Resolução CNSP nº 432/21, viabilizando
a implementação do CPC 48 - Instrumentos
Financeiros pelo mercado supervisionado pela
Susep, e minuta de Circular alterando a Circular
Susep nº 648/21 e revogando dispositivos
da Circular Susep nº 439/12, viabilizando a
implementação do CPC 48 - Instrumentos
Financeiros pelo mercado supervisionado pela
Susep, respectivamente).

Assuntos Jurídicos
Presidente: Greicilane Ruas (Icatu)
Meio Remoto
Data: 22/08
Assuntos tratados:
> Atualização Legislativa;
> Atualização Judiciária.

VOLTAR

Assunto tratado:
> PL nº 1410/22 (Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais e Materiais causados por desastres
naturais relacionados a chuvas)

Assuntos Contábeis e Fiscais
(conjunta com a CNseg)
Presidente: Flávia Vieira (SulAmérica)
Meio Remoto
Data: 26/08
Assunto tratado:
> Consulta Pública nº 10/2022 (minuta de
Circular sobre Taxa de Fiscalização do mercado
supervisionado pela Susep).

Produtos por Sobrevivência
(extraordinária)

Produtos de Risco

Presidente: Sandro Costa (Brasilprev)
Meio Remoto
Data: 29/08

Presidente: Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 26/08

Assunto tratado:
> Novo marco regulatório dos planos PGBL e VGBL.
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Diretoria FenaSaúde
Não houve reunião de diretoria em agosto

Comissões

Comunicação

Assuntos tratados:
> Análise crítica das propostas de atualização do rol:
• UAT 50 - Pembrolizumabe associado a axitinibe
no tratamento em primeira linha do carcinoma
de células renais avançado ou metastático
de risco IMDC intermediário e desfavorável –
Recomendação de não incorporar;
• UAT 56 - Cabozantinibe + nivolumabe para o
carcinoma de células renais avançado em 1L –
Recomendação de não incorporar;
• UAT 25- Dupilumabe para asma grave com
inflamação do ripo 2 – Recomendação de não
incorporar;
• UAT 54- Niraparibe para tratamento da
manutenção de carcinoma de ovário, trompa
de Falópio ou peritoneal primário ou avançado
de alto grau, após quimioterapia de 1a linha –
Recomendação de não incorporar.

Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Teams
Data: 02/08

Avaliação de Tecnologias em Saúde

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Boas (SulAmérica)
Teams
Data: 01/08
Assuntos tratados:
> RNs 539 e 541 - Monitoramento;
> ATS - Incorporação de tecnologias e acesso à
medicamentos na saúde suplementar;
> Cirurgia pediátrica em Brasília;
> COPISS – GT Diárias e Taxas;
> GT Modelos de Remuneração: Pagamento por
Desempenho.

Assuntos tratados:
> Apresentação da nova Agência de Assessoria de
Imprensa da FenaSaúde (AT+MassMedia);
> Apresentação dos resultados da assessoria de
imprensa no mês de julho;
> Apresentação de resultados de mídias sociais;
> Apresentação e deliberação sobre a campanha de
comunicação de prevenção e combate às fraudes
na saúde suplementar;
> Informes finais e encerramento. Reforço sobre a
realização do 10º Debates FenaSaúde.

Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Teams
Data: 09/08

Avaliação de Tecnologias em Saúde
(Conjunta do Rol)

Técnica de Saúde

Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Teams
Data: 09/08

VOLTAR

Assuntos tratados:
> Apresentação MapeSolution - Estudo de Análise
Crítica do Manual de Análise de Impacto
Orçamentário adotado pela ANS;
> Atualização das tecnologias demandadas ou
incorporadas na CONITEC;
> Análise das contribuições à Consulta
Pública nº 100.

Presidente: Luiz Celso Dias Lopes
		
(Notredame/Intermédica)
Teams
Data: 09/08
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Assuntos tratados:
> Reajuste;
> Portabilidade;
> Monitoramento RNs 539/2022 e 541/2022;
> Informes;
• Reunião Diretorias FenaSaúde e ANS;
• Debates FenaSaúde – Uso de liminares de
custo-efetividade nas decisões em saúde;
• GT RESUS.

Assuntos Assistenciais
Presidente: Roberto Viana (Porto Seguro)
Teams
Data: 11/08
Assuntos tratados:
> RN 539 e 541/2022;
> Fraudes - Tipificação e classificação das condutas;
> Fraudes - Proposta de Projeto de Lei;
> Projeto de Lei 956/2022;
> Projeto de Lei 2.033/2022;
> Atuação de médico/odontólogo de outra
jurisdição em junta e auditoria;
> Projeto Educacional para estudantes de medicina.

GT Ressarcimento ao SUS
Coordenador: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Teams
Data: 15/08
Assuntos tratados:
> Kick off;
> Reunião com Agência;
> Informes.

Contábil
Presidente: Alberto Barcellos (Bradesco)
Teams
Data: 16/08
Assuntos tratados:
> Revisão nos indicadores do IDSS;
> Risco de Mercado – ausência de posicionamento
da ANS;
> Pontuação CFC.
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Relacionamento com Clientes
Presidente: Carlos Frinhani (Vision Med)
Teams
Data: 16/08
Assuntos tratados:
> Temas Jurídicos;
> SAC;
> Monitoramento RNs 539 e 541;
> Monitoramento de tecnologias pela CATS;
> Informes:
• Participação da FenaSaúde no Comitê Gestor do
Consumidor.gov;
• GT IDSS;
• NIP.

GT DPI ISS
Coordenador: Sandro Leal (FenaSaúde)
Teams
Data: 19/08
Assuntos tratados:
> Informativo que o grupo jurídico indicou o Escritório
Mattos Filho como opção da FenaSaúde. A reunião
com a CNF, para a escolha do escritório para
elaboração de parecer jurídico prevista para 31.08.

Ética
Presidente: Natália Gennari Endrigo Schaffer
(SulAmérica)
Teams
Data: 24/08
Assunto tratado:
> Temas apresentados pelas associadas em relação
aos principais procedimentos auditados pelas
operadoras.

GT Atenção Primária à Saúde
Coordenador: Vera Sampaio (FenaSaúde)
Teams
Data: 26/08
Assunto tratado:
> Resolução Normativa 506 - Programa de Certificação
de Boas Práticas em Atenção à Saúde de Operadoras
de Planos Privados de Assistência à Saúde).

13

CNseg em ação

Participação da FenaSáude em eventos
Jornada GARE - Jornada
Sustentabilidade do Sistema de Saúde

Audiência Pública Senado Federal
Tema: PL 2033/2022
Palestrante: Vera Valente
Data: 22/08/2022

Tema: Sustentabilidade na Visão do Stakeholder
Pagador - seguradoras
Palestrante: Vera Valente
Data: 05/08/2022

30º Congresso CMB

Jornada Jurídica da Saúde
Suplementar – IESS

Tema: Seminário o Futuro da Saúde Suplementa
Palestrante: Hellen Miyamoto
Data: 23/08/2022

Tema: Rede Assistencial e Equilíbrio Econômico dos
Contratos
Palestrante: Manoel Antonio Peres
Data: 10/08/2022

9º COMEDJUS
Tema: Custos Assistenciais na Saúde Suplementar
Palestrante: Vera Valente
Data: 30/08/2022

Live Unimed ES
Tema: Custos Assistenciais na Saúde Suplementar
Palestrante: Vera Valente
Data: 18/08/2022

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcio Coutinho, presidente
interino, ocorreu em 17 de agosto, quando foram tratados os seguintes assuntos:

Deliberações
Aprovada a indicação de Denis dos Santos Morais como presidente da Federação, que será referendado
na próxima AGE de 26/08/22.

Conhecimento
Relato CPC: Natanael Castro informou sobre o
andamento das discussões sobre a Consulta
Pública nº 11/2022 e sobre o Plano de Ação.
Além disso, relatou sobre o pedido de Parecer
Tributário a fim de subsidiar as discussões, do
IFRS, junto à Susep;

VOLTAR

Relato CAJ: Simone Moregola relatou as discussões
sobre as Consultas Públicas nº 07, 08 e 10 de 2022;
Relato CAF: Jairton Guimarães informou sobre o
andamento das discussões das Consultas Públicas
nº 07 e 08 de 2022;
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Relato CCOM: Roberta Monteiro informou sobre
as propostas recebidas para a elaboração do
Painel de Pesquisa;

Dados Estatísticos: Apresentados os dados
estatísticos do mercado de capitalização de
junho/2022;

Relato OPIN: Raquel Bonel apresentou as
atualizações sobre Open Insurance;

Atas das Comissões Técnicas: Dado
conhecimento dos assuntos discutidos nas
Comissões Técnicas da FenaCap.

Demonstração do Resultado – julho/2022: Foi
apresentada a receita e despesas da Federação de
julho/2022;

Comissões
Produtos, Atuarial e
de Tecnologia
Presidente: Natanael Castro (Icatu
Capitalização)
Teams
Data: 10/08
Assuntos tratados:
> Consultas Públicas n° 07 e 08/2022 (Adoção
do CPC 48 - IFRS 9);
> Planejamento estratégico 2022 – próximos
passos;
> GT SRO – Dados Transacionais;
> Relato CPTI/CNseg: Plataforma de Gestão de
Consentimento;
> Open Insurance – Atualização.

Administração e Finanças
Presidente: Jairton Guimarães (Brasilcap Capitalização)
Teams
Data: 26/08
Assuntos tratados:
> IFRS;
> Resolução CNSP n° 444/2022;
> SRO – Consulta Pública n° 11/2022.

Administração e Finanças (extraordinária)
Presidente: Jairton Guimarães (Brasilcap Capitalização)
Teams
Data: 24/08
Assunto tratado:
> Consultas Públicas nº 07 e 08 de 2022.

VOLTAR
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Notícias
Propostas da CNseg aos presidenciáveis são
destaque na coluna da Miriam Leitão

“Mercado de seguros sugere a presidenciáveis criação
de leis para aumento da proteção dos riscos climáticos”, informa Miriam Leitão, em sua coluna na edição
de 2 de agosto do jornal O Globo.
A jornalista esclarece que, ao todo, são 31 as propostas que integram o documento que a CNseg entregará para as equipes econômicas dos candidatos,
com destaque para temas ligados aos riscos climáticos, entre outros.
O documento também inclui proposta de aumento do
número de produtores beneficiados pelo Seguro Rural,
que conta com subsídio do Governo. “Esse ano, o setor
já pagou R$ 8 bilhões de indenização para produtores
que perderam a safra. Imagine que este dinheiro vai
melhorar as pessoas, que podem usar a indenização
para pagar até os empréstimos? Sem seguros, muitos
teriam até que vender sua terra”, afirmou o presidente
da CNseg, Dyogo Oliveira, citado na coluna.

O texto também informa que até maio deste ano, o
mercado de seguros no Brasil cresceu 17%, ante o
mesmo período do ano passado. No mesmo movimento, as indenizações cresceram 20%, principalmente devido aos problemas climáticos.
Entretanto, apesar do aumento da penetração do
seguro na sociedade, Dyogo Oliveira lembra que “uma
parcela importante da população ainda continua à
margem da proteção oferecida pelo setor de seguros
privados, contando tão somente com a rede de proteção do Estado, que por mais ampla que seja, não consegue atender a todos de forma eficiente”.

"Dados das Expectativas Econômicas" é a
nova publicação semanal da CNseg

A CNseg publica toda segunda-feira o Boletim
“Acompanhamento das Expectativas Econômicas
(AEE)”, que analisa os dados e projeções econômicas
divulgadas semanalmente pelo Banco Central, por
meio do Relatório Focus.
E, agora, a Confederação Nacional das Seguradoras lançou também o "Dados das Expectativas Econômicas",
um documento mais sintético, que chegará bem mais
cedo aos e-mails cadastrados, trazendo as expectativas divulgadas pelo Relatório FOCUS, do Banco
Central, para o IPCA, PIB, câmbio e Selic, entre outras.
No final da tarde, as mesmas pessoas recebem o boletim completo, com análises mais aprofundadas de
acompanhamento da evolução das expectativas para
esses indicadores, contextualizando com a dinâmica
recente da nossa economia.

VOLTAR

De acordo com o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira,
o "Dados das Expectativas Econômicas" foi idealizado
com o intuito de fornecer, de forma ágil, ainda mais
subsídios para os profissionais do setor segurador, e
mesmo de outros segmentos da economia, elaborarem suas avaliações da conjuntura econômica.
Os interessados em receber o "Dados das Expectativas
Econômicas", além de outras publicações da CNseg,
podem fazer a solicitação por meio do e-mail
comunica@cnseg.org.br ou consultar os documentos diretamente no Portal da CNseg, clicando aqui.
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CNseg apoia estudo sobre a evolução dos
riscos ASG no setor segurador

Em 2015, a CNseg apoiou a pesquisa para a tese de
doutorado de Flávio Nogueira sobre a evolução dos
riscos relativos a fatores ASG (Ambientais, Sociais
e de Governança) no mercado segurador brasileiro,
visando também investigar como estava a oferta de
produtos para esses riscos em comparação com o
mercado internacional. Além disso, a pesquisa se propôs a avaliar a hipótese de haver uma relação positiva
entre como o mercado consumidor percebia os riscos
ASG e o grau de incorporação desses riscos nas operações das seguradoras.
Passados sete anos, Flávio Nogueira, junto com Roberto
Nogueira e Paula Chimenti, estão empreendendo uma
revisão da pesquisa para, entre outros objetivos, atualizar a revisão da literatura sobre sustentabilidade em

Painel de Inteligência da Susep traz dados de
seguros de forma mais simples e intuitiva

Lançado no início de julho, o “Painel de Inteligência
do Mercado de Seguros”, apresenta gráficos dinâmicos e parametrizáveis, gerados a partir de filtros
aplicados pelo próprio usuário. O sistema possibilita
a consulta de uma série de informações sobre evolução de prêmios, sinistros, contribuições, resgates e
sinistralidade ao longo do tempo, podendo segregar
os dados por empresa, ramo ou linha de negócio e
por Unidade Federativa, além de comparar empresas
ou grupos de empresas com o mercado e conhecer as
principais provisões e cessões de resseguro.

seguros, especialmente em relação
às mudanças climáticas, além de refinar o
instrumento de mensuração de subscrição de risco ASG e diagnosticar a percepção do setor segurador sobre os impactos dos riscos climáticos.
Para sabermos mais sobre esse estudo, conversamos
com Flávio Nogueira, que é Dsc. em Planejamento
Energético pelo Programa de Planejamento
Energético/Coppe/UFRJ e professor na Universidade
Veiga de Almeida, com foco em modelos de negócio
relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

Os dados do painel são extraídos do Sistema de
Estatísticas da Susep (SES), o banco de dados alimentado toda segunda-feira com base nos Formulários de
Informações Periódicas (FIP), enviados à Susep pelas
companhias do setor.
Em visita à Susep para conhecer o sistema, o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, parabenizou a
autarquia pela iniciativa, afirmando “que não poderia
ser mais oportuna, possibilitando uma ainda maior
transparência para a sociedade em relação aos dados
do setor”.

O painel pode ser consultado por qualquer pessoa,
inclusive consumidores de seguros e jornalistas, facilitando o entendimento sobre a atuação e a participação
das empresas, bem como o desenvolvimento do setor.
Com informações atualizadas semanalmente, os usuários podem descobrir, por exemplo, quais os tipos de
seguros estão crescendo naquele momento e quais segmentos estão oferecendo as melhores oportunidades.

VOLTAR
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Setor segurador supera a marca de R$ 100 bilhões em pagamento
de indenizações no primeiro semestre de 2022

Os segurados receberam, nos seis primeiros meses do
ano, R$ 112,6 bilhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios, valor 25,3% superior ao mesmo período de 2021, sem contar Saúde e DPVAT. Os produtos
que mais contribuíram para esse avanço foram o VGBL,
cujos benefícios e resgates aumentaram em R$ 10,5
bilhões; o seguro Rural, com pagamentos que superaram em R$ 5,9 bilhões os valores pagos no ano passado; e o seguro Auto, com mais R$ 4,8 bilhões.
No primeiro semestre de 2022, o VGBL somou R$ 54,2
bilhões em resgates e benefícios (+24%); o seguro
Rural pagou em indenizações R$ 8,5 bilhões (+227%);
e seguro Automóvel, R$ 14,9 bilhões (+47,2%).
Já a arrecadação no primeiro semestre do ano totalizou R$ 168,8 bilhões, um aumento de 16,3% em
relação aos seis primeiros meses do ano passado.
“Mantem-se, portanto, o comportamento observado
nos últimos meses, de um avanço mais vigoroso das
indenizações do que das receitas, o que é até certo
ponto esperado quando lembramos que nos primeiros
meses de 2021 ainda vivíamos em um ambiente com
algumas restrições de atividades em virtude da pandemia da Covid-19 e de condições climáticas adversas
nesse ano, principalmente na região Sul do País,” disse
o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira.
No mês de junho de 2022, o setor de seguros pagou
R$ 18,5 bilhões, 25,8% a mais em relação a junho de
2021. A receita, de R$ 30,9 bilhões, representou um
aumento de 11,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.
As indenizações relacionadas ao seguro de Crédito e
Garantia apresentaram um avanço expressivo em junho.
Os R$ 278,6 milhões no mês representam um aumento
dez vezes em relação ao valor indenizado em junho de
2021. No primeiro semestre, o montante pago nessa
modalidade alcançou R$ 822 milhões, 73,4% acima das
indenizações do primeiro semestre de 2021.
Os seguros de Crédito e Garantia têm uma característica em comum, que é um contrato com a participação de três agentes: a seguradora, o segurado, e o
garantido (ou ainda tomador ou beneficiário). A seguradora, como sempre, é quem ficará responsável pelo
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pagamento da indenização ao garantido, caso ocorra
alguma situação prevista na apólice de seguro, referente a uma determinada relação existente entre o
segurado e o garantido.
No caso do seguro de Crédito, a relação entre o segurado e o garantido é que o primeiro tem uma dívida com
o segundo. Se o segurado não honrar com o seu compromisso com o garantido, a seguradora quita a dívida.
Ou seja, o seguro de Crédito tem como objetivo a redução do risco de operações de crédito, pois o garantido
somente não receberá os valores relacionados à operação de crédito objeto do seguro se tanto o segurado e a
seguradora não honrarem com a suas obrigações.
Já no seguro Garantia, a relação entre o segurado e
o tomador não está vinculado a uma dívida e sim ao
cumprimento de diversos tipos de contrato, como, por
exemplo, execução do obras e projetos, fornecimento
de bens e equipamentos, ou mesmo em substituição a
depósitos judiciais, como garantia de pagamentos que
o tomador necessite realizar em realização da tramitação de processos judiciais.”, explica Oliveira.
Outro destaque no mês de junho foi o seguro Rural,
que a exemplo dos meses anteriores, também apresentou um avanço expressivo das indenizações, 32,4%
em relação ao mês de junho de 2021, com um total de
R$ 651,6 milhões.
Pelo lado da receita, os produtos que mais contribuíram para o avanço da arrecadação no mês de junho
em relação a junho de 2021 foram o seguro automóvel, com aumento de 38,2%, o rural, com 63,9% e o
patrimonial, com 18,3%.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
divulgou os dados do primeiro trimestre das operações de Saúde Suplementar. A arrecadação de R$ 62,7
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bilhões representou um avanço de 5% em relação aos
valores do primeiro trimestre de 2021. Já as indenizações de R$ 53 bilhões foram 12,5% superiores aos
pagamentos feitos no primeiro trimestre de 2021.

“A Saúde Suplementar apresenta, portanto, comportamento semelhante ao restante do setor, com avanço
mais vigoroso das indenizações do que das receitas
no ano de 2022”, avalia o presidente da CNseg.

Revista Veja: “Seguradoras pagaram
mais de R$ 100 bi em indenizações
no primeiro semestre”
De janeiro a junho de 2022, o setor segurador retornou
à sociedade R$112,6 bilhões na forma de indenizações,
benefícios, resgates e sorteios, representando um valor
25,3% superior ao do mesmo período do ano anterior,
informa a coluna Radar Econômico, da Revista Veja, com
dados fornecidos pela CNseg. Os destaques do período
foram o VGBL, o seguro Rural e o seguro Auto.
“Mantem-se, portanto, o comportamento observado
nos últimos meses, de um avanço mais vigoroso das
indenizações do que das receitas, o que é, até certo
ponto, esperado quando lembramos que, nos primeiros meses de 2021, ainda vivíamos em um ambiente

com algumas restrições de atividades em virtude da
pandemia de Covid-19 e das condições climáticas
adversas nesse ano, principalmente na região Sul do
País”, afirmou o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira,
ouvido pela coluna.

Presidente da CNseg quer tornar os seguros
mais acessíveis à população

A edição de 10 de setembro do jornal Correio Braziliense
trouxe uma reportagem de meia página repercutindo a
entrevista que o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira,
concedeu, no dia anterior, ao CB Poder, programa do
Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília.
Na entrevista, o presidente da CNseg afirmou que o
objetivo da Confederação é buscar soluções para tornar os seguros mais acessíveis à população e que, para
isso, é necessário desmistificar a ideia de que os seguros são caros. E, nesse sentido, quando questionado,
Dyogo criticou a proposta em discussão no Congresso
para que o Rol de Procedimentos da ANS deixe de ser
taxativo e as operadoras de saúde sejam obrigadas a
cobrir os procedimentos de saúde que não constam
da lista do Rol.
Segundo ele, eventuais alterações nas regras em vigor
podem acarretar um aumento no preço dos planos de
saúde, tornando-os acessíveis apenas aos brasileiros
de alta renda.

VOLTAR

O presidente da CNseg também informou que a entidade enviou para todos os candidatos à Presidência da
República uma lista de propostas com foco na promoção de seguros acessíveis à toda população.
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Curitiba recebe mais uma edição do Colóquio
de Proteção do Consumidor de Seguros

Nos dias 09 e 10 de agosto, foi realizado em Curitiba o
10º Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros.
Durante o evento, os representantes do setor apresentaram os fundamentos gerais dos seguros e dos produtos de Previdência Complementar Aberta, seguros de
Garantia Estendida e Proteção para Celulares, seguro
Prestamista e Capitalização. Além disso, foram abordados o estado atual do seguro DPVAT e os riscos da atividade marginal exercida pelas associações de proteção.
Já as lideranças dos Procons da Região Sul, além de
interagirem nas exposições do setor, apontando os
aspectos mais sensíveis em relação aos temas e chamando a atenção para a importância da boa informação para o consumidor, apresentaram sua visão a respeito da proteção do consumidor em seus estados de
atuação, especialmente no que se refere aos seguros.

Propostas da CNseg aos presidenciáveis
é tema de entrevista do presidente da
Confederação à TC Rádio

A CNseg produziu um documento com 31 propostas
para o desenvolvimento brasileiro e do setor segurador, dividido em seis temas e entregue a todos os candidatos à Presidência da República nas eleições deste
ano. O Programa Central das Eleições, da TC Rádio,
transmitido pelo YouTube, conversou nesta terça-feira,
dia 18, com presidente da CNseg, Dyogo Oliveira,
sobre o assunto.
Na ocasião, o presidente da CNseg destacou o relevante papel que a indústria do seguro presta à sociedade, protegendo contra riscos de diversas naturezas
e, assim, contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida das pessoas e para a proteção de seus bens e,
também, do patrimônio das empresas. Nesse sentido,
as medidas apresentadas têm como objetivo principal
ampliar a porcentagem da população com acesso à
proteção securitária.
Dyogo Oliveira assinalou que o tema da proteção social
tem destaque entre as propostas, pois é justamente
a população de renda mais baixa a mais beneficiada
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Esta edição do Colóquio contou com 78 participantes,
entre eles, o secretário de Estado da Justiça, Família e
Trabalho do Paraná, Rogério Helias Carboni, e o diretor de Justiça e Cidadania do Estado do Paraná, Lucas
Echerrevia dos Santos.
O evento foi organizado pela CNseg, em parceria
com as Federações Associadas e os Sindicatos das
Seguradoras, com apoio do Procon Estadual do Paraná.

pela proteção oferecida pelos seguros. “Se você imaginar alguém de alta renda que tenha um carro roubado, isso terá um efeito pequeno na sua qualidade
de vida. Mas um pequeno comerciante ou mesmo um
profissional de aplicativo de transporte, caso tenha o
carro roubado, terá uma significativa perda do patrimônio e também da própria renda”.
Lembrando que a CNseg é composta por quatro
Federações, Dyogo Oliveira informou que, além dos
seguros de proteção patrimonial, vinculados a uma
das Federações, a proposta ainda abrange seguros relacionados à Previdência Privada e Vida, Saúde
Suplementar e Capitalização.
Sobre os seguros previdenciários, uma das propostas da CNseg é que o modelo de previdência complementar, onde o empregador contribuiu com uma
quantia e a sua empresa contribui com o mesmo valor,
seja ampliado para empresas de menor porte, além da
criação de um mecanismo de adesão automática do
trabalhador ao programa.
Já em relação à saúde, a CNseg defende um novo
marco para a Saúde Suplementar, com a criação de um
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modelo mais flexível, que possa oferecer diferentes
tipos de planos para diferentes púbicos e, assim, alcançar um maior número de beneficiários. Como consequência, além de aumentar o número de pessoas com
acesso à saúde suplementar, isso reduziria a sobrecarga
do SUS, que necessitaria atender a menos gente.
A respeito da proposta de Reforma Tributária, que
consta do tema relacionado à promoção do desenvolvimento econômico, a CNseg propõe uma simplificação do atual modelo, tornando-o mais justo e eficiente. “Defendemos que a distribuição da carga tributária seja mais equitativa, com menos impacto nas
operações diretas e mais na renda, que é o modelo
vencedor nos países mais desenvolvidos”, afirmou.
Ainda em relação a essa proposta, o desejo é o de

uma legislação com mais clareza e precisão, que gere
menos litígio e contribua, assim, para o aumento da
formalização dos trabalhadores e, consequentemente,
de suas rendas.

Clique aqui e assista a entrevista na íntegra

CNseg leva as propostas do setor para candidatos à presidência da República
A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) encaminhou aos candidatos
à presidência da República nas eleições de 2022 um documento com propostas
para o setor segurador apoiar mais a sociedade e o próprio desenvolvimento. O
compilado reúne propostas em favor de Seguros Gerais, planos de Previdência
Privada, Seguro Saúde e Capitalização.
O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, destaca que parcela importante da
população ainda continua à margem da proteção oferecida pelo setor de seguros privados, contando tão somente com a rede de proteção do Estado, que não
consegue atender a todos de forma eficiente. “A função social do seguro teve
sua expressão máxima com a assistência a mais de 170 mil famílias, afetadas
pela Covid-19, com recursos superiores 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”, afirma.
Entre as propostas, alguns destaques são os seguros para riscos climáticos, estímulo à criação da poupança previdenciária e novo mercado regulatório da Saúde Suplementar.
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Seguros Paramétricos: Criação de produtos em
parceria com o poder público representa importante
apoio financeiro às vítimas de catástrofes naturais.

Áreas de risco: Mira a população que vive em
áreas de risco, acenando com uma proteção mais
efetiva às perdas das pessoas mais vulneráveis.

Risco Climático: Cobra-se maior investimento
em instituições que realizam monitoramento de
dados e de informações sobre riscos socioambientais e climáticos. Isso porque a carência de
dados enfraquece a atuação preventiva do poder
público, além de limitar atuação mais proativa de
instituições privadas.

Créditos de Carbono: A proposta da CNseg é a
criação de um plano nacional de descarbonização
lastrado em uma lógica “cap and trade”, em que
empresas que emitiram além das metas de emissões estabelecidas para seu segmento de atuação
podem comprar créditos de outras que emitiram
abaixo de suas metas.
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Previdência Privada: Para ampliar a demanda, a
CNseg propõe que as pessoas jurídicas que não
apuram o imposto de renda pelo lucro real, ao
contratarem planos de previdência em favor de
seus colaboradores. Essa proposta é relevante
para ajudar o trabalhador a constituir poupança
previdenciária.
Novo marco regulatório da Saúde Suplementar:
A proposta inclui a revisão técnica de carteiras de
planos individuais em busca de seu equilíbrio econômico-financeiro. Em particular, é desejável adotar
regras de reajuste baseadas nas variações dos custos assistenciais da própria operadora, mediante
auditoria independente. Também quer a revisão
das normas que definem as faixas etárias para fins
de reajustes, acompanhando a evolução do perfil
demográfico da nossa população. Essa proposta é
importante para a ampliação da oferta de coberturas individuais do mercado, hoje restritas a cerca de
19% dos beneficiários da Saúde Suplementar.

Títulos de Capitalização: Propõe-se a simplificação para utilização de Títulos de Capitalização em
processos sucessórios. O tema é importante para
desonerar, sobretudo as parcelas mais humildes
da sociedade.
Proteção Veicular: A CNseg defende a aprovação
do PLP nº 519/2018, que tem por finalidade regularizar as atividades das Associações de Proteção
Veicular, submetendo-as ao mesmo marco legal
das seguradoras, como a regulação do Conselho
Nacional de Seguros Privados (CNSP) e fiscalização da Susep.
Seguro DPVAT: O setor de seguros avalia aprimoramentos ao modelo vigente e se coloca à disposição para ter um produto que atenda a toda a
sociedade. Adverte-se que, desde 2020, não se
arrecadam prêmios e projeta-se insuficiência das
reservas técnicas disponíveis para pagamento de
indenizações em meados de 2023.

Acesso à saúde: A CNseg propõe a flexibilização
de produtos, permitindo que as operadoras ofertem planos mais acessíveis, com regras diferenciadas de compartilhamento de risco e limites de
coparticipação mais elevados. O objetivo é incluir
mais pessoas no sistema de Saúde Suplementar.

CNN: ‘Demanda por Seguro Viagem cresce
230% no primeiro semestre de 2022’

Com base em números fornecidos pela CNseg, a
CNN informa que a demanda pelo Seguro Viagem
mais que triplicou nos primeiros seis meses de 2022,
na comparação com o mesmo período de 2021. A
alta foi de 230% no período, informa a reportagem,
enquanto a arrecadação somou R$ 362 milhões, dos
quais R$ 149 milhões retornaram aos segurados na
forma de procedimentos médicos e recuperação de
bagagens extraviadas, entre outros serviços.
“A forte tendência de crescimento do Seguro Viagem
acompanha o avanço da vacinação contra Covid-19
no Brasil e no mundo, o que gerou a abertura das
fronteiras com outros países. Além disso, o seguro
é indispensável para o ingresso em diversas nações,
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com o intuito de proteger os viajantes em caso de
emergências médicas, bagagem perdida e até cancelamento da viagem”, afirmou o presidente da CNseg,
Dyogo Oliveira.
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Aumento de seguros contra perda de
renda é destaque no jornal Extra

“Seguro promete livrar devedor de pagar juros”, destaca manchete da edição 21 de agosto do jornal
Extra. Com base em números fornecidos pela CNseg,
a reportagem informa que a contratação do Seguro
contra Perda de Renda, que assegura o pagamento de
indenização em caso de desemprego, avançou 19,8%
no acumulado de janeiro a junho de 2022, com R$ 22,8
milhões em prêmios. Já as indenizações, no mesmo
período, cresceram 38% e totalizaram R$ 6,2 milhões
de complemento de renda aos segurados.
A reportagem destaca outros seguros que servem para evitar inadimplência têm registrado crescimento significativo, como os seguros Prestamista, Fiança Locatícia, Instrumento de Garantia e Crédito Interno.

Decisão inédita do TJ-PR pode baixar
preço do Seguro-Garantia

Decisão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), considerada inédita por especialistas jurídicos, pode trazer maior segurança jurídica as operações de SeguroGarantia e, se tornar, no futuro, mais barato para o
contratante.
O Seguro-Garantia, de acordo com o Glossário do
Seguro da CNseg, é destinado a empresas que necessitam apresentar garantias a instituições públicas ou
privadas e garante a indenização, ao segurado, pelo
não cumprimento de diversos tipos de contrato, como
por exemplo, execução de obras e projetos, fornecimento de bens e equipamentos e prestação de serviços, entre outros.
No caso julgado pelo Tribunal de Justiça do Paraná
(Agravo de Instrumento n.º 0040747-05.2022.8.16.0000),
assim que a seguradora foi notificada da provável
ocorrência de um sinistro (multa por descumprimentos contratuais), ela acionou a empresa contratante
do seguro e fiadores, solicitando que eles apresentassem as garantias colaterais líquidas no valor total da
soma das importâncias seguradas. Diante da ausência
de retorno a seguradora propôs a ação judicial para
buscar o cumprimento da obrigação de fazer de constituir garantas colaterais líquidas pelo contratante do
seguro e fiadores em favor da seguradora.
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Após decisão negativa em primeira instância, a seguradora recorreu ao Tribunal de Justiça e o desembargador relator determinou que, no prazo de cinco dias,
a empresa contratante do seguro e seus fiadores apresentassem garantias no valor da importância segurada na apólice, sob pena de multa diária de R$ 200
mil, limitada ao teto de R$ 2 milhões. Referida decisão foi considerada inédita, pois, geralmente, os tribunais costumam ser conservadores nesses casos, com
as decisões atendendo aos pedidos das seguradoras
sendo proferidas em sentenças finais, quando as indenizações já foram até pagas, e não em antecipação aos
efeitos da tutela, como neste caso.
Representante da seguradora, Gladimir Poletto, sócio
do Poletto & Possamai Sociedade de Advogados, vê
essa decisão como significativa para todo o mercado.
“Porque, numa interpretação extensiva, amplia a capacidade de assunção de risco das seguradoras, permitindo que emitam mais apólices”, afirmou.
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‘Pra tudo e pra todos’ – campanha publicitária vai mostrar a importância
do seguro no planejamento financeiro, pessoal e familiar

‘Seguros, Previdência Privada e Saúde.
Pra tudo e pra todos’. É com esse
mote que a Confederação Nacional
das Seguradoras (CNseg), com apoio
das federações associadas FenSeg,
FenaPrev e FenaSaúde, lançou, em
30 de agosto, sua campanha institucional na tv, rádios, mídias sociais e
mídia offline. A campanha casa com a
chegada do novo presidente e com a
mudança estratégica da Confederação
de mostrar à sociedade que o seguro
pode ser acessível e adequado a diversos perfis.
A estimativa é que a ação impacte mais
de 57 milhões de brasileiros, considerando o plano de mídia abrangente
que inclui TVs aberta e fechada, rádios,
mídias sociais, redes de pesquisa e display, mídias Out of Home (OOH) no
metrô das cidades do Rio de Janeiro
e São Paulo, além do aeroporto de
Brasília. Também terá um hot site com diversos conteúdos informativos e depoimentos de usuários de todo
tipo de seguros disponível no mercado.
“A campanha que estamos lançando marca um novo
momento da CNseg, um momento que queremos reforçar a imagem de um setor relevante para economia
brasileira, uma indústria que devolve à sociedade, por
ano, mais de R$ 300 bilhões em indenizações, benefícios e resgates de seguros de vida, rural, saúde, carro,
proteção contra inadimplência e tantos outros, além de
empregar mais de 250 mil pessoas de forma direta e
indireta. A sociedade terá oportunidade de entender
um pouco mais os nossos produtos e serviços”, explica
o presidente da Confederação, Dyogo Oliveira.
De maneira sensível e reflexiva, a Campanha vai durar
três meses e vai ressaltar a importância do brasileiro
de contar com produtos como previdência privada,
seguro de vida e residencial, além de plano de saúde,
no planejamento financeiro pessoal e familiar.
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“O setor se une em uma comunicação integrada, convergente e que fale de diversos segmentos. Quando
falamos de educação em seguro, falamos também de
cidadania, abordando questões relevantes como mutualidade, cuidados com a saúde, proteção da família e
do próximo, e até de bens. Como uma entidade que
representa nacionalmente o setor, temos o compromisso em reafirmar esses valores essenciais”, destaca
Alexandre Nogueira, diretor de Marketing da Bradesco
Seguros e presidente da Comissão de Comunicação e
Marketing da CNseg (CCM).
A campanha foi desenvolvida pela agência de publicidade Repense e reúne uma série de peças que contextualizam o uso dos tipos de seguro em um universo
lúdico. Nas peças são traçados paralelos entre as brincadeiras e os estilos de vida pessoal e profissional de
cada pessoa. O plano de mídia envolve uma estratégia robusta de comunicação: foram produzidos filmes
de 45”, 30” e 15”, ‘card’ para redes sociais, spot para
rádios, peças para OOH (out of home).
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Programa SeguroCast debate problemas no
Dia Internacional da Igualdade Feminina

Para comemorar o Dia Internacional da Igualdade
Feminina, o programa SeguroCast, da Rádio CNseg,
discutiu as desigualdades de gêneros dificuldades
enfrentadas pelas mulheres. Daniella Satake, líder
do Grupo de Trabalho de Diversidade e Inclusão da
CNseg e, e Simone Vizani, presidente da Associação
de Mulheres do Mercado de Seguros - Sou Segura participaram da entrevista.

Especialista explica objetivo de GT sobre Inovação nas Relações de Consumo

Um Grupo de Trabalho sobre Inovação nas Relações de Consumo, criado no âmbito da Comissão de Relações de
Consumo da CNseg, avaliará o uso de novas tecnologias para compra de bens e serviços. Os propósitos do GT são
detalhados pela especialista Angélica Carlini, que é consultora da CNseg e participante do GT. Confira a entrevista
clicando aqui!
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