






Os novos tempos
                   do seguro 
A soberania do tempo sempre fascinou poetas, filósofos e pensadores ao longo de toda a 

história da humanidade. Viver em harmonia com o mundo, tendo no comando esta figura 

que em alguns momentos nos encanta, em outros nos assombra, tem sido o grande desafio 

do homem, seja em sua vida privada ou no dia a dia das instituições nas quais participa.

O seguro foi criado numa época em que o tempo era contado pelo caminhar das caravanas 

que atravessam os desertos do Oriente para comercializar camelos, ou pelo percurso dos 

barcos fenícios que navegavam nos sete mares. Hoje, o relógio do mundo avança numa velo-

cidade em que há urgência na transformação das informações em conhecimento e onde 

negócios e percepções são criados e desfeitos na velocidade do pensamento. 

É preciso saber se reinventar nesta nova realidade que valoriza, cada vez mais, as relações 

claras e objetivas. Caso contrário, corre-se o risco de ser tragado pelo relógio dos avanços 

tecnológicos, científicos, econômicos e sociais. Nesta prova, sem sombra de dúvida, o setor 

de seguros tem passado com louvor. O relatório a seguir não é apenas uma prestação de 

contas, mas a constatação de um esforço permanente no sentido de andar junto com os 

ponteiros desta acelerada engrenagem que tem conduzido o mundo pelos caminhos dos 

novos paradigmas. 

Não foram poucos os grandes desafios para indivíduos e corporações nos âmbitos nacional e 

mundial nos últimos três anos. Vimos ruir grandes impérios europeus, ao mesmo tempo em 

que experimentamos um período de ascensão da nova classe média brasileira, de expansão do 

crédito, da chegada de grandes investidores apostando num país com muitas oportunidades 

a oferecer. Mais recentemente, acompanhamos a retração de nosso PIB, com a queda das 

taxas de juros e a preocupação candente em relação ao incremento dos projetos de infraes-

trutura. Enquanto isso, cada vez mais, a internet tem nos projetado para uma era virtual que 

até bem pouco tempo atrás só existia nos filmes de ficção científica.





Discurso de p osse                      
            Jorge Hilário Gouvêa Vieira 

15 de abril de 2010



Senhoras e Senhores,

Recebo o cargo de presidente da CNseg consciente de que a sua principal atividade é ser o 

arauto do mercado das empresas seguradoras, previdenciárias e de capitalização. Para isso é 

que fui eleito pelas Federações e Sindicatos que compõem a nossa Confederação.

Na condição de arauto, assumo como primeira tarefa a de manifestar o reconhecimento de 

todos pela grande contribuição dada por João Elisio Ferraz de Campos para o fortalecimento 

de nossas instituições, incluindo a criação da própria Confederação, e para o desenvolvi-

mento do setor, propiciada pela abertura do mercado de Resseguros no Brasil. E anunciar 

que, como forma concreta de materializar esse reconhecimento, a Diretoria decidiu hoje 

conferir a João Elísio o título de Presidente Honorário da CNseg, traduzido na placa come-

morativa que tenho o prazer de passar a suas mãos. 

Depois dessa homenagem, reservo-me o direito de fazer o meu próprio reconhecimento às 

pessoas cujo estímulo e apoio me fizeram entrar no fascinante mundo do mercado segurador. 

Volto no tempo para lembrar de Jean Beguin, que acreditou naquele jovem de 27 anos, 

imaginando que ele tivesse capacidade para presidir a Companhia União Continental de 

Seguros S.A. Minhas homenagens vão também para os amigos que me permitiram contri-

buir para o desenvolvimento do setor. Cito, com particular carinho, os nomes de Antonio 

Larragoiti Júnior, Leonídio Ribeiro Filho, Antônio Carlos de Almeida Braga, Ministro Francisco 

Dornelles, João Regis Ricardo dos Santos, Hélio Rocha Araújo, José Américo Peón de Sá, 

Eduardo Vianna e Rony Lyrio. A eles, meu comovido agradecimento.

Volto à condição de arauto. Temos que consolidar as organizações da CNseg/FenaSeg em 

busca da homogeneização das ações de competência da Confederação e de suas Federações 

associadas, reincorporando os sindicatos na função de representantes regionais dos interesses 

do mercado. 



É imperioso transformar a Central de Serviços da CNseg em efetiva prestadora de apoio às 

suas filiadas, mediante a criação e uso de bases de dados a lhes serem oferecidas para forta-

lecimento de suas análises, referências e decisões, proporcionando-lhes o uso de processos 

e sistemas de natureza técnico-atuarial, administrativo-contábil e tecnológico, no sentido 

comunitário da redução de ônus diretos e indiretos sobre suas ações, visando o aumento da 

eficiência e, consequentemente, a melhoria da produtividade.

Devemos discutir e rever o Decreto-Lei 73, visando uma nova lei do mercado segurador que 

modernize o marco regulatório do setor. 

Devemos continuar a estabelecer convênios com a Escola Nacional de Seguros, universidades 

e demais centros de ensino e pesquisas para ações de desenvolvimento do conhecimento e 

uso político, social e econômico do Seguro e da Previdência. 

Devemos aumentar a parceria com os órgãos reguladores do mercado, revendo normas e 

procedimentos técnicos e administrativos, na busca da redução do custo dos encargos e 

serviços que alcançam, sobretudo, operadoras pequenas e médias, agravando mais que o 

racional econômico e comercial de suas operações, provocando, assim, indesejável concen-

tração do mercado. Em última análise, transferindo o ônus da ineficiência para o bolso  

do consumidor. 

Precisamos aprofundar o redescobrimento do consumidor de seguros. O mercado deseja 

caminhar ao seu encontro. Buscar seus interesses e necessidades. Oferecer o melhor produto 

e o melhor atendimento. Desenvolver seguros de pequeno e médio porte que interessem ao 

consumidor de baixa renda, o microsseguro. 



Precisamos mostrar ao Governo e ao consumidor o que somos: promotores do desenvolvi-

mento, agentes do progresso, partícipes do futuro. Isto, não só na condição compulsória 

de investidores institucionais ou patrocinadores da manutenção do equilíbrio patrimonial e 

pessoal dos indivíduos e organizações, mas também, e principalmente, como agentes dispo-

níveis do Governo para gerenciamento dos grandes riscos catastróficos nacionais.

Devemos oferecer apoio concreto à gestão dos riscos do agronegócio, dos riscos financeiros, 

dos riscos ambientais, através do desenvolvimento do Seguro Rural, dos Seguros de Crédito 

e de Garantia, dos Seguros Ambientais, substituindo a Administração Pública na análise, na 

subscrição e na fiscalização desses riscos, medindo previamente seus prováveis alcances e 

ressarcindo seus reais efeitos.

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Quero encerrar minha fala desta noite com uma menção especial a todos aqueles que traba-

lham no mercado. Há longo tempo convivo com eles e sei do orgulho que sentem por fazer 

parte de uma atividade que tem como matéria-prima o futuro; o apego que têm à sua 

missão de agentes transformadores. É gente que está à frente de seu tempo e consciente 

da sua modernidade e dinamismo, características básicas dos jovens de ontem, de hoje e de 

amanhã. É com essa gente que contamos para o bem estar do País.

Muito Obrigado, 

Jorge Hilário Gouvêa Vieira

Presidente da CNseg
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Carta de Itaipava
Reunida em Itaipava, no Rio de Janeiro, a Diretoria da CNseg — Confederação Nacional das 

Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização — 

discutiu sua identidade e suas metas, traçando os objetivos que refletem os anseios do 

mercado traduzidos em ações que, sob a administração de seu Presidente, levarão a 

Confederação ao norte desejado. 

A saber: 

É missão da CNseg promover o desenvolvimento do Mercado de Seguro Gerais, de 

Previdência Privada e Vida, de Saúde Suplementar e de Capitalização, visando ao aten-

dimento das necessidades dos cidadãos brasileiros, através do apoio e do fortaleci-

mento de suas associadas, representando-as perante à sociedade e ao poder público; 

No cumprimento de sua Missão, à CNseg, como entidade maior de representação, cabe 

coordenar as ações de suas federações e homogeneizar seus interesses junto à socie-

dade, ao poder público e, especialmente, frente aos órgãos reguladores do Setor; 

A ação da CNseg visa: 

a. A crescente participação do setor na economia brasileira; 

b. A promoção do seguro, da previdência privada, da saúde suplementar e da  

capitalização em todas as suas vertentes, expondo à sociedade seu papel de promo-

tores do desenvolvimento, de agentes do progresso e partícipes do futuro; 

c. O incentivo e a adoção de práticas e condutas que distingam o setor; 

d. A inclusão de novos consumidores para os produtos e serviços do setor, espe-

cialmente através do apoio ao desenvolvimento de novas coberturas e novos 

padrões operacionais; 

e. O incentivo à pesquisa e à criação de conhecimento no setor, estabelecendo  

convênios com a Escola Nacional de Seguros e com outros centros de ensino no Brasil 

e no exterior, para ações de desenvolvimento do conhecimento e uso político, social 

e econômico dos produtos e serviços de suas associadas e suas filiadas; 
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f. A cooperação com os órgãos reguladores, visando ao aprimoramento do marco 

regulatório do setor, especialmente na busca de sua simplificação e consequente 

redução de custos, em benefícios do consumidor; 

g. O desenvolvimento de estudos e a manutenção de bases de dados para uso 

compartilhado por suas associadas e suas filiadas; 

h. A prevenção e o combate sistemáticos ao abuso e à fraude nas operações do 

mercado segurador; 

i. A identificação e o enfrentamento dos fatores inibidores de crescimento do setor; e

j. O fortalecimento do setor em todos os seus segmentos, considerando a pluralidade 

das empresas que nele atuam. 

Para a consecução de seus objetivos, a CNseg deverá buscar a profissionalização de 

sua gestão, implementando, desde já, as seguintes medidas: 

a. Modificar seu Estatuto Social para a transformação da atual Diretoria em um 

Conselho Diretor. 

b. Criar, em sua estrutura, o cargo de diretor-executivo que, subordinado ao  

presidente da CNseg, será o responsável pela execução das operações da CNseg. 

Nos próximos três anos, a atual administração da CNseg deverá: 

a. Incrementar programas de esclarecimento, para o público em geral, dos produtos 

e serviços oferecidos pelo setor; 

b. Desenvolver campanhas de valorização da marca 'SEGURO', junto à sociedade, 

fixando a CNseg como o órgão representativo do setor; 

c. Desenvolver estudos visando à proposição de modificações na legislação do setor, 

sobretudo, com a revisão do Decreto-Lei 73/66; 

d. Consolidar o Conselho de Ética como órgão de verificação do cumprimento das 

normas de conduta ética pelas associadas e como ambiente precursor da autorre-

gulação do setor; 

e. Revisar a estrutura de gestão da Central de Serviços, visando à expansão e melho-

ria dos serviços prestados às associadas e suas filiadas; 
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f. Implementar, em sua estrutura, a criação de uma área de desenvolvimento para o 

apoio às suas próprias iniciativas, às iniciativas de suas associadas e suas filiadas; 

g. Apoiar a gestão dos riscos do agronegócio, dos riscos financeiros e dos riscos 

ambientais, através do desenvolvimento do Seguro Rural, dos Seguros de Crédito 

e de Garantia e dos Seguros Ambientais, substituindo a administração pública na 

análise, na subscrição e na fiscalização desses riscos, medindo previamente seus 

prováveis alcances e ressarcindo seus reais efeitos; 

h. Participar das iniciativas que visem à implementação do microsseguro; 

i. Revisar o modelo de representação regional da Confederação; e

j. Fixar programa interno de desenvolvimento de seu quadro de pessoal. 

Dada a importância deste encontro, os dirigentes da CNseg que participaram do 

evento de planejamento firmam este documento denominado 'Carta de Itaipava', 

onde estão relacionados os principais marcos aprovados. 

Itaipava – RJ, 21 de agosto de 2010

Jorge Hilário Gouvêa Vieira 

Patrick Antônio Claude de Larragoiti Lucas 

Jayme Brasil Garfinkel

Marcio Serôa de Araujo Coriolano

Marco Antonio Rossi 

Ricardo José da Costa Flores 

Antonio Cássio dos Santos 

Nilton Molina 

Alexandre Malucelli

Antonio Eduardo M. de Figueiredo Trindade 

Luis Emilio Maurette 

Luiz Tavares Pereira Filho 

Mário José Gonzaga Petrelli

Paulo Miguel Marraccini

Pedro Cláudio de Medeiros B. Bulcão

Pedro Pereira de Freitas 

Pedro Purm Junior 

Renato Campos Martins Filho
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Comunicação 
Principal Bandeira de Gestão 

Nos últimos três anos, a política de comunicação da Confederação Nacional das Empresas 

de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, 

teve como premissa disseminar e popularizar os temas ligados aos mercados de atuação da 

própria Confederação e do mercado segurador de modo geral. Com esse foco, aumentou o 

grau de interlocução do setor com seus públicos prioritários, criando canais de comunicação, 

ampliando a divulgação de informações, estabelecendo uma agenda positiva e abrindo 

novas frentes de atuação. 

Ao assumir o comando da CNseg, para o triênio 2010-2013, o Conselho Diretor, representado 

por Jorge Hilário Gouvêa Vieira, estabeleceu o diálogo aberto e franco para abrir novos cami-

nhos e tornar o mercado segurador mais moderno e inovador. As diretrizes desse diálogo 

foram definidas na Carta de Itaipava.

Sendo a CNseg composta pelas Federações de Seguros Gerais – FenSeg, de Previdência 

Privada e Vida – FenaPrevi, de Saúde Suplementar – FenaSaúde e Capitalização – FenaCap 

a parceria e o trabalho diário junto a essas federações promoveram o desenvolvimento 

do mercado segurador, visando um eficiente atendimento às necessidades dos consu- 

midores brasileiros. 

Após três anos de gestão, a comunicação eficaz junto à sociedade, aos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário e às próprias empresas seguradoras ampliou a visibilidade do mercado. 

Desse modo abriu-se e ampliou-se o diálogo com esses públicos de interesse. 

Diante de um quadro político e econômico favorável, taxa de desemprego reduzida e 

aumento da renda do trabalhador, a gestão da CNseg atuou com foco em atrair os consu-

midores da nova classe média, na proteção a grandes obras de infraestrutura, necessárias 

para o desenvolvimento do país. Para isso investiu na regulamentação do microsseguro, no 

fortalecimento do seguro garantia e do resseguro.



Após três anos de gestão, a comunicação eficaz junto 

à sociedade, aos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário e às próprias empresas seguradoras ampliou 

a visibilidade do mercado. 

Os resultados são visíveis. Em 2012, por exemplo, o crescimento registrado pelo setor foi bem 

acima da economia nacional, apesar do ano registrar retração do Produto Interno Bruto – PIB 

e quedas nas taxas de juros. Mais uma vez o mercado segurador destacou-se por sua grande 

capacidade de geração de poupança interna, uma vez que, o montante dos investimentos 

correspondeu a 12,4 % do PIB, atingindo a cifra de R$ 543,7 bilhões. E, acima de tudo, os 

indicadores de crescimento do setor de seguros mostraram a expansão proporcional de um 

elemento muito importante: a confiança do consumidor. O setor de seguros não está entre 

os dez segmentos da economia mais reclamados, segundo as estatísticas do Sindec, sistema 

criado pela Secretaria Nacional do Consumidor – Senacon, que reúne os dados de pratica-

mente todos os Procons do país.

 

Gestão e Comunicação

Esse trabalho só foi possível porque a comunicação foi consolidada como uma bandeira 

estratégica para demonstrar a contribuição do setor no desenvolvimento econômico, social e 

sustentável do país. Como consequência, a CNseg tornou-se ainda mais próxima dos principais 

stakeholders na disseminação das boas práticas na comercialização dos produtos e nos 

demais relacionamentos com esses públicos de interesse. 

A Confederação considera que é cada vez mais importante ampliar os canais de comunicação.  

Afinal, sem uma comunicação eficiente não haverá crescimento sustentado no mercado de 

seguros. A CNseg reconhece que o caminho é longo, mas tem a certeza de estar no rumo certo. 
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A construção da política de comunicação desta gestão foi baseada nos princípios estabelecidos 

pela Carta de Itaipava, documento criado para nortear as ações institucionais e com foco na 

ampliação da exposição positiva do mercado de seguros.

O eixo fundamental dessa estratégia foi o de promover o desenvolvimento do mercado, 

fortalecendo suas associadas junto à sociedade e ao poder público. Para atingir esses  

objetivos foram realizadas ações de incentivo à adoção de práticas e condutas que distingam 

o setor, e também à pesquisa e a promoção de conhecimento. 

Um dos grandes desafios do mercado tem sido incluir consumidores, especialmente por meio 

do apoio ao desenvolvimento de novas coberturas e padrões operacionais. Foram desenvolvidos 

programas de esclarecimento, para o público em geral, dos produtos e serviços oferecidos  

pelo setor. 

Diante do novo cenário brasileiro com a ascensão da nova classe média, a diminuição da desi-

gualdade social, a redução da concentração da riqueza, a melhoria da renda dos mais pobres 

e o incremento das perspectivas desse setor da população, a Confederação atuou incessan-

temente nas iniciativas que resultaram na implementação do microsseguro. E em junho de 

2012, a Superintendência de Seguros Privados – Susep, publicou as normas que regulamen-

taram o microsseguro, estabelecendo o marco legal para as operações deste mercado.

Liderança e diálogo

O trabalho de gestão da imagem da CNseg buscou uma mudança de paradigma — de 

Confederação que apenas defende as associadas, para entidade que dialoga, informa e apoia 

a sociedade, é parceira dos stakeholders e fortalece o setor. 

Nesse sentido, a CNseg consolidou seu papel de referência na interlocução com o mercado, a 

sociedade e o Governo, na defesa dos interesses do setor e das associadas. Firmou-se como 

líder, representante de um setor consistente e grande geradora de conhecimento técnico. 



Reforçou sua atuação como entidade ética e ícone de um mercado sólido, aberto ao diálogo 

e comprometido em gerar benefícios para a sociedade. Além de atuar de forma socialmente 

responsável, incentivando boas práticas nos setores de seguros gerais, previdência privada e 

vida, saúde suplementar e capitalização.

Procurando viabilizar um maior diálogo com a sociedade houve estímulo à cultura do 

seguro, ações para traduzir o chamado 'segurês' e combater a desinformação. Vale destacar o  

Projeto Estou Seguro, desenvolvido na comunidade Santa Marta, no Rio de Janeiro, que teve 

como ação de relacionamento a distribuição do livro 'Santa Marta – O morro e sua gente'. 

Ganhou força na imprensa nacional a discussão do combate aos seguros piratas, com FenSeg 

e CNseg posicionando-se ao lado da Susep – Superintendência de Seguros Privados, no 

alerta aos consumidores. Apesar de polêmico, o posicionamento refletiu positivamente na 

imagem das instituições. 
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Espaço na mídia

A exposição na mídia tradicional foi fruto de um trabalho de estratégia de comunicação com 

foco nos veículos de maior prestígio, credibilidade e alcance — dado composto em parte pela 

tiragem, circulação, audiência e alcance geográfico. Além disso, a distribuição de matérias 

no espaço editorial das publicações, feita de acordo com critérios jornalísticos, observou os 

aspectos de relevância para o setor. Matérias mais importantes ganharam maior destaque,  

o que agregou prestígio ao tema tratado e atraiu um maior número de leitores. Também é 

importante salientar a atenção dispensada à mídia especializada que ampliou discussões e 

abordagens junto aos interlocutores da CNseg. 

O avanço no índice de exposição na mídia é atribuído, especialmente, à divulgação da postura 

de ética e competência da CNseg realçadas na grande imprensa em temas relevantes como 

o combate à fraude. Já a articulação do mercado segurador brasileiro para a adoção de uma 

política pública de seguro rural entrou no radar da imprensa com reflexos positivos.

Todas essas frentes de atuação levaram em conta o reforço no posicionamento político do 

setor, o reconhecimento como importante agente de desenvolvimento socioeconômico e a 

construção de programa de educação financeira. Dentro de um contexto globalizado, esta 

gestão também esteve atenta para a vocação do mercado segurador voltada para a susten-

tabilidade e para o apelo da economia mundial à inovação.

 

O avanço no índice de exposição na mídia é atribuído, 

especialmente, à divulgação da postura de ética e 

competência da CNseg.
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Sociedade Civil

Consumidores

Com visão progressista do mercado, um dos principais posicionamentos adotados pelo 

Conselho Diretor da CNseg, presidido por Jorge Hilário, foi conduzir um diálogo aberto 

com diversos públicos de interesse. Significa estar atento às demandas da sociedade civil,  

principalmente com foco nos consumidores, uma vez que a percepção que este público tem 

do mercado de seguros não é adequada e pouco reconhecida. 

Seguindo as diretrizes da Carta de Itaipava, a presidência da CNseg adotou uma estratégia 

de execução de medidas para aproximar e atrair novos consumidores ao mercado segurador, 

por meio da comunicação. Essa ação foi acompanhada pelas federações e empresas do 

setor, que passaram a investir maciçamente na comunicação. Tudo isso conduzido de forma 

progressista e moderna e por princípios éticos da gestão, buscando constantemente o  

aperfeiçoamento da comunicação e a aproximação com o consumidor.

Na avaliação da Confederação o mundo vive uma nova era, em que o intercâmbio mais eficaz 

com o consumidor passa a ser o norte significativo do setor de seguros. Faz parte do negócio 

pensar no consumidor, por isso o mercado de seguro tem se antecipado as exigências  

normativas. Não como altruísmo, mas como uma forma eficiente de gerir. 



AçõesAcões

Microsseguro
O mercado segurador aguardou com ansiedade a regulamentação do microsseguro ocorrida 

em 2012. Nos últimos dois anos houve intensa participação da CNseg junto à Superintendência 

de Seguros Privados – Susep nas discussões que resultaram na regulamentação completa dos 

microsseguros. Visando esclarecer todos os públicos de interesse, a Confederação promoveu, 

em fevereiro de 2012, o 1º Workshop de Microsseguros. O evento discutiu diferentes modelos 

de canais de distribuição, produtos mais atrativos oferecidos atualmente pelo mercado  

segurador para as classes C, D e E, e uso da tecnologia ou meios remotos para venda. 

Comitê de Relações de Consumo
Em 2010 — o ano em que se comemorou o aniversário de 20 anos do Código de Defesa 

do Consumidor — iniciaram-se os trabalhos do Comitê de Relações de Consumo, criado  

pela CNseg.
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Projeto Estou Seguro
A CNseg entende que a construção de um sistema de comunicação replicável para aumentar 

o conhecimento básico sobre gestão de risco e seguros em áreas urbanas de baixa renda é 

essencial para a ampliação sustentada do mercado segurador na direção da população sem 

acesso a instrumentos financeiros de proteção da sua qualidade de vida. O projeto 'Estou 

Seguro' foi implantado para desenvolver e testar uma metodologia capaz de difundir de forma 

eficaz conceitos básicos de estratégias de mitigação de riscos. Trata-se de iniciativa desen-

volvida pela CNseg em parceria com o Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade – IETS, 

com o patrocínio da Microinsurance Innovation Facility, uma divisão da Organização 

Internacional do Trabalho e o apoio institucional da Susep, da Escola Nacional de Seguros 

e da Fenacor. Visa informar a população de baixa renda sobre a importância da proteção 

conferida pelo seguro. Está sendo desenvolvido desde 2010, na comunidade Santa Marta, no 

Rio de Janeiro, e se encontra na segunda fase.



A CNseg adotou uma estratégia de execução de medidas 

para aproximar e atrair novos consumidores ao mercado 

segurador, por meio da comunicação.

Cartilha 'Família Estou Seguro'
Encontrar maneiras criativas para divulgar a proteção proporcionada pelo seguro as  

camadas populares, também fez parte da estratégia de comunicação. Foi assim com a Cartilha 

'Família Estou Seguro', que aborda os riscos mais comuns enfrentados por uma família e os 

produtos que podem protegê-la. Além do formato em revista em quadrinhos, tem animação 

em vídeo, com legendas em espanhol e inglês, para serem apresentados em escolas e em 

todos os tipos de eventos. O material está disponível no website da CNseg e mais de 48 mil 

cartilhas foram distribuídas a empresas solicitantes e em eventos nacionais e internacionais.
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MicroInsurance Network – MIN | Rede de Microsseguros
Tem como missão a promoção do desenvolvimento de serviços de seguros para populações 

de baixa renda, estimulando o compartilhamento de aprendizados, facilitando a geração 

e disseminação de conhecimentos e fornecendo uma plataforma 'multi-stakeholders'. A CNseg 

troca informações sobre microsseguros com todas as entidades que integram a rede.

Central de Serviços
É responsável pela administração de projetos relacionados ao mercado de seguros, que  

contemplam banco de dados, sistemas e serviços operacionalizados por meio de convênios e 

contratos com entidades públicas e privadas, além do próprio mercado. Também interagem 

com os processos de aceitação de riscos, de precificação, de regulação e de liquidação 

de sinistros das empresas, necessários ao funcionamento do mercado e com ações para 

proteção ao seguro por meio da prevenção e combate à fraude. Isso faz com que produtos,  

serviços e processos sejam aperfeiçoados criando um ciclo virtuoso a favor do consumidor final  

— a sociedade.

Combate à fraude
A fraude contra o seguro afeta toda a sociedade. Entre as estratégias de sensibilização adotadas 

pela CNseg destacou-se a divulgação do relatório sobre o Sistema de Quantificação de Fraude, 

em 2011 e 2012, para os agentes do setor e os órgãos de imprensa em todo o país. Também foi 

organizado um fórum de debates com a presença de representantes de vários segmentos.  

O acompanhamento, juntamente com a Gerência de Prevenção, Investigação e Repressão à 

Fraude, dos casos de entidades e associações que exercem irregularmente a atividade seguradora 

em diversos estados, também é outra medida adotada pela CNseg de combate à fraude. 



Projeto Fronteira
É uma iniciativa do mercado de seguros que tem a função de auxiliar e agilizar os procedimen-

tos das autoridades no monitoramento da circulação de veículos nas fronteiras, por meio do 

Sistema Nacional de Identificação de Veículos em Movimento — Sinivem. O objetivo é possibilitar 

a identificação em tempo real, por placa, modelo e cor através de câmeras de alta resolução, 

com 95% de índice de leitura das placas. A partir de uma solicitação da CNseg, o governo  

federal irá emitir portaria interministerial  criando o Conselho Gestor do Projeto Fronteiras.



35

Repatriação de veículos
Em 2011, a CNseg iniciou uma série de entendimentos junto aos governos brasileiro e  

boliviano, visando  a devolução dos carros roubados no Brasil que estavam em situação irregular 

naquele país. As negociações começaram após o governo boliviano promulgar a Lei 133/11 

de Regulação e Saneamento Veicular. Tal lei flexibilizou as exigências para legalização da 

frota circulante no país, possibilitando, em tese, a legalização dos veículos roubados/furtados  

no Brasil. A CNseg, por meio da FenSeg, encaminhou ofício ao Ministério das Relações Exteriores, 

criticando a lei e manifestando  sua preocupação com o aumento da criminalidade nas grandes 

cidades. Ainda em 2011, executivos da FenSeg e CNseg foram à Bolívia como integrantes da 

missão composta por  representantes do Itamaraty, ABIN – Agência Brasileira de Inteligência, 

SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal e Denatran, com 

o propósito de tratar o assunto com o governo boliviano. Dos 483 veículos brasileiros apreen-

didos na Bolívia, foi possível identificar 192 pertencentes a alguma seguradora. Em 2012, foi 

realizada mais uma reunião, dessa vez em Brasília, com vistas a discutir os desdobramentos do 

processo de recuperação dos veículos brasileiros. Na ocasião foi protocolado, pelo Ministério 

das Relações Exteriores, pedido de devolução administrativa dos veículos brasileiros apreendidos 

na Bolívia. Nesse mesmo ano a CNseg iniciou contato com algumas transportadoras para soli-

citação de propostas para o transporte dos veículos da Bolívia até Corumbá/MS. Já no primeiro 

trimestre de 2013 foi iniciada a repatriação dos veículos apreendidos pelo governo Boliviano.  

Até abril, foram recuperados 102 automóveis, sendo 48 de propriedade de alguma seguradora.



Educação Financeira
A CNseg é signatária da Associação Brasileira de Educação Financeira, entidade civil sem 

fins lucrativos, cujo objeto social é a promoção do desenvolvimento econômico e social por 

meio do fomento da educação financeira no Brasil. Tem por principal objetivo a promoção 

e a implementação de eventos voltados para a educação financeira da população em geral, 

focada na reestruturação do orçamento familiar e na diminuição do desperdício no consumo 

de produtos e serviços que geram dispêndio financeiro, afetando a qualidade de vida familiar 

e sua capacidade de formação de poupança. 

Ouvidorias
O crescimento e fortalecimento das Ouvidorias, tanto nas federações quanto nas empresas, 

foi uma das marcas registradas dessa gestão. A criação de ouvidorias nas seguradoras foi 

uma determinação da Susep e a Comissão de Ouvidoria da CNseg, alinhada às diretrizes da 

Carta de Itaipava, criou uma nova ferramenta para tornar mais clara e forte a relação com os 

consumidores. Em 2012, foi lançado o 'Guia de Acesso às Ouvidorias do Mercado Segurador', 

que aborda o funcionamento das ouvidorias, além de trazer os nomes e contados dos  

ouvidores das empresas de saúde, capitalização, previdência e vida e seguros.  



Relatório das Atividades das Ouvidorias do Mercado Segurador
Com o objetivo de tornar a relação com o consumidor mais eficaz, em 2010, a CNseg  

apresentou o 'Relatório das Atividades das Ouvidorias do Mercado Segurador (exceto o setor 

de saúde suplementar)', que contou com a participação de 67 empresas, correspondentes a 

92% da participação sobre a receita total.

Na avaliação da Confederação o mundo vive uma nova 

era, em que o intercâmbio mais eficaz com o consumidor 

passa a ser o norte significativo do setor de seguros.



Pontos-Chave
Trata-se de uma iniciativa pioneira da CNseg para disseminar os conceitos técnicos de seguros, 

facilitando dessa forma a comunicação entre os consumidores e as seguradoras, entidade de 

previdência privada, de capitalização e operadoras de planos de saúde. Os 'Pontos-Chave' 

consistem em uma matriz que poderá ser utilizada por todas as empresas que atuam no 

mercado segurador. Seu conteúdo será adaptado e complementado conforme as especifici-

dades de cada produto, de modo que cada empresa terá seus próprios 'Pontos-Chave'. 

A adesão a essa iniciativa é livre, mas a CNseg constantemente tem reiterado a sua importância. 

Em setembro de 2012, foram lançados os Pontos-Chave sobre Previdência Privada – FenaPrevi, 

Saúde Suplementar –FenaSaúde e Capitalização – FenaCap, que se encontram disponíveis no 

site www.cnseg.org.br. A finalidade é apresentar à sociedade uma relação de informações 

essenciais em um documento de apoio que permite ao consumidor entender e comparar os 

produtos da mesma espécie, facilitando sua tomada de decisão.
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Jogo Caminhoneiro Estou Seguro
Ainda dentro do esforço de ampliar o diálogo com o consumidor, a CNseg lançou, em 2012, 

um jogo desenvolvido para a plataforma de computadores standalone, visando promover 

a educação financeira e levar informações sobre seguros a crianças e jovens, público consi-

derado estratégico na formação da opinião das famílias brasileiras. No jogo, o personagem 

segue por estradas brasileiras coletando pontos e informações sobre seguro para proteger a 

família. Inicialmente o jogo foi instalado na comunidade Santa Marta, no Rio de Janeiro, onde 

a CNseg desenvolve o projeto Estou Seguro, de difusão de informações sobre gestão de risco 

e seguro para comunidades urbanas de baixa renda.



Sociedade Civil

Sustentabilidade

No ano de 2012, o mercado segurador aderiu aos Principles for Sustainable Insurance – PSI 

(Princípios para a Sustentabilidade em Seguros). Em junho o Brasil foi sede do 48º Seminário 

Anual da Internacional Insurance Society – IIS. Na oportunidade, 33 seguradoras mundiais, 

quatro delas brasileiras assinaram o termo de adesão aos Princípios para Sustentabilidade 

em Seguros. 

Na avaliação da CNseg, anfitriã do evento, a adesão aos Princípios representa uma mudança 

de paradigma para o mercado segurador. O posicionamento do setor internacional de seguros 

em relação ao crescimento sustentável, com adesão aos Princípios da ONU – Organização 

das Nações Unidas, representou a oportunidade de fazer parte da solução para os desafios 

nas dimensões ambiental, social e de governança. O setor entende que um planeta mais 

sustentável é sinônimo de um planeta mais seguro.

Desse modo, o mercado de seguros tem a responsabilidade de fornecer produtos e serviços 

de qualidade e confiáveis. Afinal, sua principal atividade comercial é compreender, gerenciar 

e assumir risco. Por meio da prevenção e redução desses riscos, e do seu compartilhamento 

entre diversos atores, o mercado de seguros ajuda a proteger a sociedade, estimula a inovação 

e apoia o desenvolvimento econômico. Estas são as contribuições-chave para uma sociedade 

que funciona bem e de forma sustentável.
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Princípios para Sustentabilidade em Seguros 

▪ Incluir nos processos de tomada de decisão questões ambientais, sociais e de governança 

que sejam relevantes para a atividade em seguros;

▪ Trabalhar em conjunto com clientes e parceiros comerciais para aumento da conscien-

tização sobre questões ambientais, sociais e de governança, gerenciamento de riscos e 

desenvolvimento de soluções;

▪ Trabalhar em conjunto com governos, órgãos reguladores e outros públicos estraté-

gicos para promover ações amplas na sociedade sobre questões ambientais, sociais e  

de governança;

▪ Demonstrar responsabilidade e transparência divulgando com regularidade, publica-

mente, os avanços na implementação dos Princípios.



Protocolo Verde – PV
Foi assinado, em setembro de 2012, o Termo Aditivo do Protocolo de Intenções celebrado em 

2009 entre a CNseg, o Ministério do Meio Ambiente – MMA e o Sindicato das Seguradoras  

RJ / ES – SindSeg RJ /ES. O aditivo incorporou os 'Princípios para Sustentabilidade em Seguros –  

PSI – UNEP FI' ao Protocolo de Intenções – PV e criou Comissão Especial, composta por 

representantes do MMA, do SindSeg RJ/ES, da Susep, do Ministério da Fazenda e da 

Secretaria de Estado do Ambiente, do Estado do Rio de Janeiro, para acompanhar a conse-

cução dos princípios e apresentar sugestões de planos e programas de trabalho para o  

desenvolvimento sustentável.

Hotsite CNseg Sustentabilidade em Seguros 
Criado em 2012, o hotsite é uma importante ferramenta de disseminação das ações e  

publicações sobre sustentabilidade do mercado segurador brasileiro.

AçõesAcões



Workshop Inovação e Oportunidades em Sustentabilidade
Evento realizado pela CNseg, em fevereiro de 2012, em São Paulo, com a presença de 112 

participantes, para informar, conscientizar e mobilizar o mercado segurador para os Princípios 

para Sustentabilidade em Seguros – PSI.

Workshop Princípios para a Sustentabilidade em Seguros | Da Teoria para a Prática
Evento realizado pela CNseg, em setembro de 2012, no Rio de Janeiro, para apresentar 

oficialmente ao mercado segurador brasileiro os PSI. A proposta foi inserir o conceito de 

sustentabilidade na cadeia de valor do seguro por meio de ações concretas. Com o objetivo 

de atender aos Princípios nas dimensões sociais, ambientais e de governança, amparadas nas 

suas diretrizes.

O setor entende que um planeta mais sustentável é 

sinônimo de um planeta mais seguro. Desse modo, o 

mercado de seguros tem a responsabilidade de fornecer 

produtos e serviços de qualidade e confiáveis. 

43



Sociedade Civil

Inovação

Usar da inovação como estratégia de diálogo com a sociedade civil também foi uma das 

ferramentas dessa gestão a frente da CNseg. A inciativa voltada para a crescente participa-

ção do setor na economia brasileira teve como principal objetivo a promoção do seguro, 

da previdência privada, saúde suplementar e da capitalização em todas as suas vertentes, 

expondo à sociedade seu papel de promotores do desenvolvimento e agentes do progresso.

A criação do Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, foi um grande 

passo no sentido de incentivar a adoção de práticas inovadoras por parte dos agentes do 

setor. O objetivo é estimular o desenvolvimento e o aprimoramento das relações com os seus 

principais públicos a partir de ideias inovadoras referentes a produtos, serviços, processos 

e comunicação, com resultados relevantes e sustentáveis para o desempenho e imagem do 

mercado segurador.



Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros
Lançado em 2011, pela CNseg, o prêmio é um estímulo e reconhecimento à implementa-

ção de iniciativas inovadoras para o desenvolvimento sustentável do mercado de seguros.  

Também busca o aprimoramento das relações com seus principais públicos a partir da adoção 

de ideias inovadoras referentes a produtos, serviços, processos e comunicação, com resulta-

dos que apresentem impacto relevante para o desempenho e imagem do mercado. Já na sua 

terceira edição, o foco é premiar ações que tenham aderência às diretrizes dos Princípios para 

Sustentabilidade em Seguros – PSI.

Antonio Carlos de Almeida Braga, que dá nome ao Prêmio, é um dos maiores empresários do 

mercado brasileiro. A CNseg considera uma justa homenagem ao homem que representa a 

inovação no mercado segurador nos últimos anos. Mesmo nos momentos de grandes crises, 

como nas décadas de 60 e 70, Braga soube atuar com espírito inovador investindo em novas 

modalidades de seguros e na capacitação de profissionais.

AçõesAcões
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Três Poderes

Executivo

Obras do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento e as realizações da Copa do Mundo, 

em 2014, e dos Jogos Olímpicos, em 2016, impulsionaram o segmento de seguro garantia e 

abriram o mercado brasileiro com perspectivas de negócios para seguradoras e resseguradoras 

mundiais. Além disso, o aumento do poder aquisitivo da população brasileira e o mercado de 

seguros, em franco crescimento, vislumbrava um cenário bastante positivo. 

Mas, mesmo diante desse quadro, o maior desafio para a gestão iniciada em 2010 era opor-se 

à constituição de uma seguradora estatal, a Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias – 

ABGF, para viabilizar as apólices e as garantias de obras de infraestrutura. 

Para enfrentar essa contenda, a CNseg abriu um canal de diálogo com as principais frentes de 

articulação e criou um Grupo de Trabalho para atuar junto ao governo e reforçar que o mercado 

tem total condições de oferecer garantias para as grandes obras de infraestrutura no país, como 

sempre tem feito.

Entre os pontos críticos da Segurobrás, apelido dado pelo mercado segurador à ABGF, está o 

direito de fornecer seguro ou garantia sem licitação a todos os órgãos e entidades que compõem 

a administração pública, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no 

mercado. No entanto, as demais seguradoras privadas não têm esse privilégio. Também é criti-

cada a equiparação da seguradora estatal ao ressegurador local para fins de contratação de 

operações de resseguro e retrocessão. 
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Embora o atual Governo tenha mantido a decisão de criar a ABGF sem as modificações suge-

ridas pelo mercado, a força da união entre os principais agentes do setor de seguros foi deter-

minante para sensibilizar a opinião pública em relação à necessidade de uma reflexão quanto 

às ações estatizantes na administração federal. 

A CNseg também ampliou o diálogo voltado para as discussões em torno do seguro rural, seguro 

financeiro e risco ambiental, numa demonstração que o mercado está apto para trabalhar em 

conjunto buscando êxito em prol do desenvolvimento do país. 

O maior desafio para a gestão iniciada em 2010  

era opor-se à constituição de uma seguradora estatal, a 

Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias - ABGF. 



Seguro Rural
▪ Oferta de recursos tecnológicos para a coordenação dos sistemas federal e estadual de 

subsídio ao prêmio do seguro rural ;

▪  Desenvolvimento de bancos de dados das operações deste seguro ;

▪ Projeto de regulamentação da Lei Complementar 137 que criou o fundo de catástrofe do 

seguro rural, entregue à Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. 

Banco de Dados do Seguro Rural
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento promoveu estudos para o desenvol-

vimento de banco de dados consolidando as informações existentes sobre a atividade rural 

como um todo, incluindo as informações relativas ao seguro rural. A CNseg acompanhou esses 

trabalhos, tendo colocado a disposição sua experiência e, se necessário, o apoio financeiro. 

Riscos Ambientais
A CNseg realizou contatos com diversas instituições que estudam os riscos ambientais —

Cemaden – Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Swiss Re, 

ONU – Organização das Nações Unidas, Ceped – Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino 

do Direito, INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre outras — com propostas de 

realizações de eventos junto a Swiss Re e de criação de base de dados históricos de desastres 

naturais pela ONU.

Seguros Financeiros
A CNseg propôs a revisão dos limites de garantia estabelecidos na Lei 8666 / 93 que versa sobre 

licitações e contratos públicos, de modo a torná-los eficazes, vez que os atuais limites mal  

atendem às multas moratórias previstas na lei, estando longe de realmente ressarcir as conse-

quências onerosas de eventual inadimplência contratual. Sugeriu-se também que a lei permita 

a transferência na análise, no monitoramento e eventual fiscalização das obras garantidas. 

Apoio à transferência para garantia do Estado, dos riscos políticos e extraordinários nos seguros 

de crédito à exportação visto, serem riscos soberanos, cujos ônus e ressarcimentos se dão à 

valia dos países envolvidos.

AçõesAcões
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Três Poderes

Legislativo

Nos últimos três anos, a direção da CNseg intensificou sua relação junto ao Congresso Nacional. 

Entre as estratégias adotadas pela presidência da entidade esteve o desenvolvimento de estudos 

visando à proposição de modificações na legislação do setor, com o acompanhamento  

constante de projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados ou no Senado. 

Uma das ações mais recentes e, certamente, uma das mais importantes, foi a participação nas 

audiências, no Congresso Nacional, para debater, juntamente com o Ministério da Fazenda 

e a Susep, a tentativa de criação de uma nova lei geral de seguros, por meio do Projeto de 

Lei 3555 de 2004, que estabelece normas gerais em contratos de seguro privado e revoga 

dispositivos do Código Civil, do Código Comercial Brasileiro.

Em 2011, foi constituído um Grupo de Trabalho para estudo, elaboração e análise de ante-

projeto de lei para atualização do Decreto-Lei 73/66. A proposta é modernizar a indústria de 

seguros para permitir que o setor continue tendo um peso relevante na economia do país e 

atenda as necessidades dos consumidores e do próprio mercado. A meta é instituir o marco 

regulatório para o setor de seguros no país. A lei trará ferramentas modernas de proteção ao 

mercado e na relação entre seguradoras, corretores e consumidores. 



Outro ponto defendido pela CNseg foi a criação de uma agência reguladora para a indús-

tria de seguros, dando apoio a Superintendência de Seguros Privados – Susep. No entender 

da alta administração da Confederação, a agência irá ajudar a preparar o mercado para a 

autorregulamentação. 

A Susep, autarquia do Ministério da Fazenda, tem o papel de fiscalizar o setor. Na avaliação 

dos dirigentes da CNseg,  um mercado com tamanha importância merece ter a sua agência 

reguladora. Além disso, o setor tem sua regulação dividida também com a Agência Nacional 

de Saúde – ANS. 

Diante desses motivos, em 2012, foi encaminhado à Susep o anteprojeto de lei que cria a 

Agência Nacional de Seguros Privados – ANSEG.  

Visando fornecer melhores condições de trabalho e aproximar os executivos da CNseg dos 

representantes dos Três Poderes, a Confederação promoveu a aquisição de um espaço repre-

sentativo da entidade em Brasília. 



A CNseg acompanha a tramitação de mais de 1.200 projetos de lei na Câmara dos Deputados, 

Senado Federal e Assembleias Legislativas, dentre eles merecem destaque :

Código de Seguros
Em 2010, o mercado segurador participou de audiência pública na Comissão Especial e 

apresentou aproximadamente 70 emendas para alterar o Projeto de Lei. Em agosto de 2012 

foi reinstalada a Comissão Especial. No mesmo ano, representantes do mercado segurador 

participaram de duas audiências públicas para tratar do Projeto de Lei 3555 / 2004. 

Microsseguro
Em maio de 2011, a CNseg encaminhou um ofício à Secretaria de Política Econômica infor-

mando o posicionamento favorável do mercado segurador à retirada das questões tributárias 

do conteúdo do Projeto de Lei como forma de agilizar a sua tramitação. Não tem havido 

movimentação substancial do projeto e um dos fatores que pode ter contribuído para isso é 

a regulamentação do microsseguro pela Susep, já em vigor.

AçõesAcões

Desmonte de veículos
O projeto, elaborado pela CNseg e pela FenSeg – Federação Nacional de Seguros Gerais, 

regulamenta o funcionamento de empresas de desmontagem de veículos automotores 

terrestres e a comercialização de partes e peças usadas, com o objetivo de criar regras rígidas 



e objetivas de autorização para o funcionamento desses estabelecimentos, de acordo com 

determinados critérios técnicos.

Reforma do Código de Processo Civil
O Projeto de Lei nº 8046 / 2010 pretende alterar diversos dispositivos do Código de 

Processo Civil, dentre os quais o art. 585, que trata dos títulos executivos extrajudiciais.  

A CNseg encaminhou ao Senado proposta de emenda modificativa. 

Atualização do Código de Defesa do Consumidor
O Grupo de Trabalho multidisciplinar composto por membros das Comissões de Relações de 

Consumo e de Assuntos Jurídicos avaliou o alcance e o impacto para o mercado segurador 

dos anteprojetos de lei de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Em agosto de 

2012, foram apresentados no Senado Federal o PLS nº 281 / 2012, o PLS nº 282 / 2012 e o  

PLS nº 283 / 2012, que tratam, respectivamente, de comércio eletrônico, ações coletivas e 

superendividamento, cujos textos foram analisados e avaliados em reuniões pelos subgrupos 

que ficaram responsáveis por cada um dos três projetos de lei. 

Proteção de dados pessoais
Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais e a privacidade.  

A elaboração e evolução do Anteprojeto de Lei, apresentado pelo Ministério da Justiça e 

submetido a debate público no período de novembro de 2010 a abril de 2011, foi analisado 

e estudado pelo Grupo de Trabalho específico criado pela CNseg, que encaminhou o ofício 

ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC, salientando as implicações 

técnicas e jurídicas do Anteprojeto de Lei para o setor segurador.

Na avaliação dos dirigentes da CNseg, um mercado  

com tamanha importância merece ter a sua  

agência reguladora.
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Três Poderes

Judiciário

No decorrer dos três últimos anos inúmeras foram às vezes em que a CNseg e o Judiciário 

dialogaram, quer seja pela aproximação através de seminários e encontros pautados na troca 

de informações e na constante busca do setor de fazer mais conhecida a sua operação e os 

fundamentos técnicos da atividade seguradora, quer seja em decorrência de conflitos ou  

dúvidas que não se dirimiram no nível administrativo.

Foi neste período que alguns dos mais importantes marcos legais comemoraram o transcurso  

de seus decênios ou jubileu, como no caso dos 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, os 10 

anos do Código Civil e os 25 anos da promulgação da Constituição de 1988. Todas essas datas tive-

ram a atenção especial da Confederação que as celebrou com workshops, encontros, seminários 

e publicações de vários formatos, entre elas, os Cadernos de Seguros referentes a essas datas. 



Quanto às ações judiciais que a CNseg acompanhou e eventualmente interveio, trataram das 

mais diversas questões do dia a dia do seguro e previdência privada aberta, indo desde casos 

pontuais até a obtenção de jurisprudência pacificadora de embates recorrentes.  

Um bom exemplo foi o julgamento no Superior Tribunal de Justiça – STJ dos Recursos Especiais 

julgados com efeito de repercussão geral — Resp nº 925.130 / SP e Resp 962.230 / RS — que 

trouxe decisão satisfatória para o setor. 

Também muito significativas foram as ações tomadas pela CNseg no combate ao exercício 

irregular da atividade seguradora. E na atualização do Decreto Lei 73 / 66.

Houve também incentivo à formação e o aperfeiçoamento profissional da equipe da área 

jurídica da CNseg, buscando uma atualização periódica para acompanhar as alterações, não 

somente da legislação,  mas até mesmo dos avanços tecnológicos que impactam a área. 

Seguro Habitacional
A CNseg criou um Grupo Especial de Trabalho que reuniu esforços para tratamento da  

questão do Seguro Habitacional no âmbito cível e criminal, com acompanhamento contínuo 

das ações em trâmite nos juizados estadual e federal. 

Ação Direta de Terceiro
Em 2012, o Superior Tribunal de Justiça, julgou recurso repetitivo e pacificou o entendimento 

pelo descabimento de ação direta de terceiro em face da seguradora nos seguros de respon-

sabilidade civil facultativo.

ICMS Salvados
Já em fevereiro de 2011, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de 

que o ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços não incida 

sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras.

AçõesAcões
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Público Interno
O Conselho Diretor da CNseg, atendendo a mais uma diretriz da Carta de Itaipava, que 

funcionou como guia para percorrer os três anos de gestão, criou em 2010 a diretoria 

executiva da Confederação. Este foi um importante passo no sentido de implementar uma  

gestão profissionalizada.  

O cargo é ocupado pela advogada Solange Beatriz Palheiro Mendes, responsável por executar 

o Plano Estratégico da entidade, entre outras atribuições. Pós-graduada no IAG Master em 

Seguros na PUC, Solange foi diretora executiva da Federação Nacional de Saúde Suplementar 

– FenaSaúde e diretora de Normas e Habilitação das Operadoras da Agência Nacional de  

Saúde – ANS.

A missão da diretoria executiva é implementar as diretrizes estabelecidas pelo presidente da 

CNseg, supervisionar as atividades nas esferas institucional, técnica e operacional, coordenar 

as atividades das Superintendências que lhe são subordinadas — Administração e Finanças, 

Relações com o Mercado, Comunicação, Eventos, Regulação e Jurídica — além de acompanhar 

os trabalhos desenvolvidos pelas 12 comissões temáticas, que tiveram um papel propositivo 

com ênfase na representatividade de todas as federações, proporcionando maior sintonia com 

a Confederação e promovendo a disseminação de conhecimentos. 
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A criação da Diretoria Executiva foi um passo  

importante dado pelo Conselho Diretor da CNseg no 

sentido de implementar uma gestão profissionalizante.

A reestruturação da CNseg marcou os três anos dessa gestão. O principal objetivo foi  

diminuir a distância entre o mercado e seus órgãos de classe. Foi um trabalho de consolidação 

da função da Confederação, criada há cinco anos. 



Comissões Temáticas
O objetivo foi buscar o fortalecimento do setor em todos os seus segmentos, considerando a 

pluralidade das empresas que nele atuam. Para isso, em 2011, foi realizado amplo trabalho de 

reformulação das Comissões Temáticas da CNseg, que passaram a ser compostas por represen-

tantes indicados pela Confederação e federações associadas. Todos os assuntos discutidos nas 

comissões são mensalmente reportados nas reuniões do Conselho Diretor e suas deliberações 

passaram a ser submetidas à aprovação do Conselho. 

Conselho Diretor
Houve modificação no Estatuto Social para transformar a atual Diretoria em um Conselho 

Diretor, aprovada em outubro de 2010. A partir de 2011, todas as atas foram elaboradas com 

a nova nomenclatura. 

Nova Governança Corporativa
Em fevereiro de 2012, o Conselho Diretor aprovou a nova estrutura organizacional da CNseg.  

Foram criados a Controladoria, Centro de Documentação e Memória e Núcleo de Estudos e Projetos, 

e transformadas em superintendências as gerências de Comunicação e de Eventos. Também foram 

aprovados os Manuais de Organização, de Guias de Processos e de Políticas da CNseg.

Controladoria
Também em fevereiro de 2012 foi implementada a Controladoria da CNseg com o obje-

tivo de implantar e manter sistema de controles internos que promova a confiabilidade nas  

informações, a eficácia e eficiência nas operações e a aderência às leis e normas internas e  

externas, além da gestão orçamentária da CNseg. O novo setor está subordinado diretamente 

ao Conselho Diretor, e as suas atribuições alcançam, além das atividades específicas de controles 

internos, os processos de gestão de riscos e as funções de compliance. 

AçõesAcões
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Controles Internos
Em maio de 2012, foi divulgada a política que estabelece o padrão de comunicação normativa 

interna, define a Intranet como o veículo de divulgação dos normativos e institui a estrutura 

normativa da CNseg, prevendo os seguintes tipos de instrumentos normativos: Manual da 

Organização, Manual de Política, Regimento Interno, Norma de Procedimentos, Manual 

Operacional e Comunicação Interna. Além do Manual da Organização, já foi elaborada e 

aprovada pelo Conselho Diretor a versão inicial da Política de Alçadas e foram divulgados os 

manuais operacionais básicos de todas as superintendências. 

Gestão Orçamentária
Foram reavaliadas e reestruturadas as atividades relacionadas à gestão orçamentária com o 

estabelecimento de novos relatórios e critérios para acompanhamento da peça orçamentária 

e estão sendo previstas atualizações nos critérios de atribuição de custos e adoção de 

soluções mais modernas para elaboração e monitoramento orçamentário. Paralelamente, 

a área de gestão orçamentária está desenvolvendo junto com a Superintendência de 

Administração e Finanças o projeto de modernização do plano de contas e de estrutura de 

centros de custos da CNseg.

Central de Serviços
Em 2010, foi aprovada a criação do Conselho de Administração e do Conselho de 

Desenvolvimento da Central de Serviços. O primeiro é órgão deliberativo subordinado ao 

Conselho Diretor da CNseg que estabelece a orientação geral da Central e decide sobre 

questões estratégicas, fixando as diretrizes para a gestão dos negócios. O segundo é órgão 

consultivo do Conselho Diretor da CNseg, que passou por uma profunda reformulação do 

seu estatuto para atuar em parceria com a Superintendência de Fraudes, o que lhe propor-

cionou maior autonomia. 



Nova Identidade Visual
A nova logomarca da CNseg foi lançada em 2011, e reflete uma maior sinergia entre as 

federações associadas. A nova identidade visual marca a comemoração dos 60 anos da 

CNseg, sucessora Fenaseg, e visa transmitir os conceitos de integração, dinamismo e  

evolução do mercado. 

Núcleo de Estudos e Projetos
Em 2010, o Conselho Diretor aprovou a criação do Centro de Atuária e Estatística.  

E em 2012, com a nova governança corporativa, o Centro de Atuária foi transformado no 

Núcleo de Estudos e Projetos da CNseg. A criação desta área foi um importante passo para 

ampliar a pesquisa sobre o desenvolvimento do mercado de seguros, com o intuito de 

conhecer experiências mundiais e dar sugestão ao governo de fomento no setor. O espaço 

é dedicado à divulgação de estudos técnicos e econômicos e ainda tem como atribuição 

prestar assessoramento às áreas da CNseg e das federações associadas.  



Selo Comemorativo 60 anos
Também em 2011, foi lançado o selo comemorativo dos 60 anos da CNseg, 

afixado em todas as correspondências e e-mails da Confederação.

Programa Mais Leve
A CNseg deu início em 2012 ao Programa Mais Leve com o objetivo de melhorar a qualidade 

de vida e a saúde dos colaboradores, o programa foi dividido em duas ações: reeduca-

ção alimentar e atividade física. A reeducação alimentar foi realizada em conjunto com 

os Vigilantes do Peso, disponibilizada de forma gratuita aos empregados. Somente nas 

três primeiras fases foram perdidos o total de 231,6 quilogramas. Também disponibilizou 

gratuitamente aulas de pilates, duas vezes por semana a todos os empregados. Atualmente, 

participam das aulas 66 do total de 162 empregados.

Cursos
Em atendimento à demanda da Comissão de Administração e Finanças foi realizado 

curso sobre novos padrões contábeis – IFRS para três turmas, no Rio de Janeiro ( de 14/06 

a 20/07/2011 ), São Paulo ( de 14/06 a 20/07/2011 ) e Porto Alegre ( de 14/06 a 20/07/2011 ).  

O curso, ministrado por profissionais da Pricewaterhouse Coopers e sob a coordenação da 

Funenseg, contou com a participação de mais de 60 profissionais do mercado segurador.



A CNseg incentivou a cooperação com os órgãos reguladores, visando o aprimoramento 

do marco regulatório do setor, especialmente na busca de sua simplificação e consequente  

redução de custos, em benefícios do consumidor.

Público Institucional

Susep 
e Órgãos Reguladores



AçõesAcões

Comissão Especial Consultiva | Susep
Participação na Comissão Especial Consultiva dos Mercados de Seguros, Capitalização, 

Resseguros e Previdência Complementar Aberta, destinada a estudar, analisar, debater ques-

tões técnicas dos referidos mercados, propor ações tendentes ao aperfeiçoamento da regulação 

setorial e ao fomento de produtos e segmentos econômicos supervisionados. A Comissão 

Consultiva é composta pelos superintendentes e diretores da Susep, pelos presidentes da CNseg, 

FenSeg, FenaCap, Fenaber e FenaPrevi e pela diretora executiva da CNseg, como convidada.

Comissões | Grupos de Trabalho – Susep
Participação na Comissão Especial Contábil, Comissão Atuarial e nos Grupos de Trabalho de 

microsseguro, taxa de fiscalização, subcomissão de resseguros, teste de adequação de passivos 

e revisão dos normativos de corretagem de seguros.

Consultas Públicas | Susep
A CNseg encaminhou sugestões para as consultas públicas referentes a : 

▪ Norma de penalidades; 

▪ Transferência de riscos em operações de resseguro e de retrocessão, sobre ativos de  

resseguro ou retrocessão e os direitos creditórios; 

▪  Limites de retenção das sociedades seguradoras e resseguradores locais; 

▪  Capital mínimo e planos corretivos e de recuperação de solvência; 

▪  Constituição de provisões técnicas; 

▪ Capital de risco; 

▪  Teste de adequação de passivos; 

▪  Fórmula de cálculo e procedimento de constituição de provisões técnicas; 

▪  Teste de adequação de passivos; 

▪ Depósitos judiciais e custos de aquisição diferidos como redutores da necessidade de 

cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores; e 

▪  Capital de risco baseado no risco operacional.



A CNseg incentivou a cooperação com os órgãos  

reguladores, visando o aprimoramento do marco  

regulatório do setor, especialmente na busca de  

sua simplificação.

Audiências Públicas | Susep
Houve encaminhamento de sugestões para a Audiência Pública de instituição de ouvidoria 

pelas sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar e sociedades 

de capitalização.

Audiência Pública | CVM
Também houve encaminhamento de sugestões para a Audiência Pública sobre fundos de índice 

da Superintendência de Desenvolvimento de Mercado. 

Consulta Pública | ANS
Auxílio à FenaSaúde para o encaminhamento de sugestões à Consulta Pública ANS nº 50, de 

setembro de 2012, que trata da obrigatoriedade de ouvidoria para as operadoras de saúde.

Consulta Pública | Ministério da Justiça 
Em 2011, teve encaminhamento de sugestões para a minuta de Anteprojeto de Lei de Proteção 

de Dados Pessoais e privacidade.
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Mídia

A interlocução com os órgãos de imprensa buscou divulgar os objetivos e ações do mercado 

segurador de forma clara e informativa. Sendo um setor que tem compromisso com a moder-

nidade, uma das prioridades foi o fortalecimento da interlocução com os formadores de 

opinião, por meio de encontros de relacionamento. 

O estreitamento do diálogo com a mídia foi uma marca dessa gestão e, nos últimos três anos, 

a imprensa passou a ter outra relação com o mercado, reforçado pelo reposicionamento da 

imagem da entidade junto aos veículos de comunicação. 

De forma bastante didática a CNseg promoveu a realização de workshops técnicos e distri-

buição de cartilhas para jornalistas, abordando temas como microsseguro, seguro garantia, 

saúde suplementar e DPVAT. 

Entre as ações implementadas destacam-se a valorização dos encontros com grandes nomes 

da imprensa brasileira, além do trabalho de preparação de porta-vozes para o relacionamento 

com a mídia. Vale ressaltar ainda a elaboração de pautas proativas, editorias e discursos 

de temas relevantes para o mercado segurador. 

Formadores de Opinião

69



O estreitamento do diálogo com a mídia foi uma marca 

dessa gestão e, nos últimos três anos, a imprensa 

passou a ter outra relação com o mercado, reforçado 

pelo reposicionamento da imagem da entidade junto 

aos veículos de comunicação. 

Mensuração

A análise do material divulgado teve como objetivo interpretar e compreender os mais diversos 

fenômenos do cotidiano de interesse ao mercado e foi desenvolvida a partir da avaliação do 

universo de veículos de interesse e de jornalistas, assumindo a influência que determinados 

canais têm sobre o restante da mídia. 

Esse trabalho permitiu uma interpretação da qualidade da imagem da CNseg na imprensa 

brasileira, pois reuniu ferramentas que permitiram identificar variações, processos, compor-

tamentos e tendências.



Ações

O Plano de Comunicação Institucional consta das seguintes ações: 

▪ Maior aproximação com a mídia, a partir de ações diferenciadas de relacionamento com 

sugestões de pautas, informando sobre os benefícios e as novidades do setor, produção 

de cartilhas, boletins, artigos, posionamentos e ações de esclarecimentos;

▪ Ampla divulgação dos eventos da CNseg, por meio de ações de relacionamento com a 

grande mídia e o trade de seguros, além dos veículos de comunicação próprios da CNseg 

— Portal CNseg, CNseg em Ação, Revista de Seguros, e-mail marketing ; 

▪ Produção de publicações — relatórios, cartilhas, folder, informes e balanços social; criação 

de um site de sustentabilidade; e reforma do portal da CNseg lançado em novembro  

de 2012.

Acões







Parcerias

▪ Principles for Sustainable Insurance Initiative | United Nations Environment Programme 

Financial Initiative – UNEP FI: Iniciativa dos Princípios para Sustentabilidade em Seguros | 

Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Junho  

de 2012; 

▪ GFIA – Global Federation of Insurance Associations: Entidade formada por 31 asso-

ciações de seguros que representam 87% da arrecadação de prêmio de seguro global.  

A CNseg integra os Grupos de Trabalho da GFIA sobre inclusão financeira (condutas do 

mercado; e  catástrofes naturais);

▪ MicroInsurance Network – MIN: Rede de Microsseguros. A CNseg passou a ser membro da 

MIN em 2012;

▪ Cambridge Programme for Sustainability Leadership – CPSL: Programa de Liderança em 

Sustentabilidade, desenvolvimento de programa executivo de educação para líderes  

seniores. Serão realizados cursos na área de sustentabilidade desenvolvidos pela 

Universidade de Cambridge;

▪ The Geneva Association – Associação de Genebra: Entidade de referência em pesquisas 

sobre gerenciamento de riscos e os efeitos das mudanças climáticas na indústria global de 

seguros. Parceria para tradução de materiais de interesse do mercado segurador brasileiro 

e realização de eventos em conjunto;



▪ ClimateWise | University of Cambridge: Grupo de liderança da indústria de seguros chan-

celado pela Universidade de Cambridge, Reino Unido, que promove iniciativas de fortale-

cimento da expertise da indústria para melhor compreender, comunicar e agir em relação 

aos riscos climáticos. Entidade de referência em pesquisas sobre gerenciamento de riscos 

e os efeitos das mudanças climáticas na indústria global de seguros.

▪ Brasilcon – Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor: A CNseg assinou, em 

2013, convênio com o Brasilcon, com o objetivo de ampliar ainda mais o diálogo com os 

consumidores. A iniciativa, com duração de três anos, possibilitará a realização de cursos, 

palestras e a formatação de materiais didáticos, além do financiamento a estudos de inte-

resse comum. Com a parceria, a Confederação espera criar câmaras temáticas de seguro 

por todo o Brasil.
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