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Também fizeram parte  
da agenda da CONSEGURO 
os eventos complemen-
tares: 1ª Conferência de 
Sustentabilidade e Di- 
versidade;  6º Encontro 
Nacional de Atuários; 9ª 
Conferência de Proteção  
do Consumidor de Se- 
guros e 13º Seminário de  
Controles Inter nos & 
Compliance, Auditoria e 
Gestão de Riscos.

O mercado de seg u-
ros tem perspec-

tiva de crescimento forte 
e sustentável, mesmo em 
meio ao desafiador cenário 
econômico  do país. Esse 
foi o recado dos principais 
líderes do setor de segu-
ros do Brasil, reunidos na 
CONSEGURO 2019 para 
tratar de negócios e desen-
volvimento sustentável. O 
encontro bianual — reali-
zado entre 4 e 5 de setem-
bro, pela Confederação das 
Seguradoras (CNseg), em 
Brasília — é considerado 
um dos mais importantes do 
setor. O evento contou com 
mais de 700 participantes.

Para as lideranças empre-
sariais, as reformas previ-
denciária e tributária, em 
discussão no Congresso, 
têm potencial de ampliar 
o mercado e contribuirão 
para estimular o setor, 
da ndo ma ior impu lso 
ao desenvolvimento dos 
negócios. Os novos marcos 
regulatórios são vistos pelo 
setor como uma janela para 
as seguradoras oferecerem 
produtos diversificados 
com qualidade. 

Na abertura do evento, 
o presidente da CNseg, 
Marcio Coriolano, desta-
cou a maturidade do setor, 

os maiores investidores do 
país. Tais ativos equiva-
lem a um quarto da dívida 
pública brasileira. 

Coriolano lembrou que, 
mesmo diante das dificul-
dades econômicas, o brasi-
leiro ainda dá preferência 
à proteção do patrimônio, 
demonstrando preocupa-
ção com a formação de uma 
reserva que possa garantir 
uma renda à família. 

Antonio Trindade; o presi-
dente da FenaPrevi, Jorge 
Nasser; o diretor-presi-
dente da ANS, Leandro 
Fonseca; o deputado federal 
Lucas Vergilio; a superin-
tendente da Susep, Solange 
Vieira; o presidente da 
FenaCap, Marcelo Farinha; 
o presidente da FenaSaúde, 
João Alceu Amoroso Lima; 
e o presidente da Fenacor, 
Armando Vergilio.

lembrando que representa 
hoje 6,5% do PIB e soma  
R$ 1,3 trilhão em garantias 
financeiras que formam 
uma robusta poupança 
interna. 

— O setor de seg u-
ros tem muito a contri-
buir para a retomada do 
crescimento do Brasil em 
bases sustentáveis — afir-
mou, acrescentando que 
as seguradoras estão entre 

— Cerca de 70% dos 
trabalhadores brasileiros 
recebem renda inferior a 
R$ 2 mil, e por esse motivo é 
importante ampliar o acesso 
ao mercado de seguros, 
viabilizando benefícios — 
disse o presidente da CNseg. 

Participaram da ceri-
mônia de abertura, além 
de Coriolano, o presidente 
da Fenaber, Paulo Pereira; 
o presidente da FenSeg, 

Seguros alcançam maturidade no país
Setor exibe poupança interna robusta para crescimento durante a CONSEGURO 2019

Paulo Pereira, Antonio Trindade,  
Jorge Nasser, Leandro Fonseca, Federal Lucas 
Vergilio, Solange Vieira, Marcelo Farinha,  
João Alceu Amoroso Lima e Armando Vergilio 
no palco e, no púlpito, Marcio Coriolano

Seguro-desemprego pode ser privatizado
Susep estuda essa e outras medidas para promover a inclusão social de forma inovadora

Solange Vieira 
ressalta o enorme 
potencial para  
o mercado

negócios e informou que 
o governo está aberto a 
discutir a participação da 
iniciativa privada em polí-
ticas tradicionalmente 
feitas pelo serviço público. 
E apontou especificamente 
para o seguro-desemprego.

— Temos de rever o atual 
modelo e trazer para a ini- 
ciativa privada proteções 
como o seguro-desemprego.

De acordo com a exe- 
cutiva, o governo tem 
atuado para ampliar a 
transparência. 

— Estamos trabalhando 
duro para isso. Queremos 
mais coberturas e concor-
rência , com qua lidade 

no atendimento e novos 
produtos.

Otimista, ela disse que 
tecnologia, crescimento e 
inclusão social são o tripé 
que vai impulsionar o setor, 
responsável hoje por 6,5% 
do PIB nacional. O Brasil 
é, hoje, a 9ª economia do 
mundo, mas figura na 50ª 
posição no gasto per capita 
com seguros. 

TECNOLOGIA
Solange explicou que uma 
das prioridades da Susep 
hoje é usar a tecnologia 
da informação para asse-
gurar o crescimento do 
mercado, com apólices 

eletrônicas, por exemplo. 
— Estamos avançando, 

como mostra a última 
normativa que aprova os 
seg uros intermitentes. 
Ninguém tem dúvidas de 
que o setor é um dos prin-
cipais investidores insti-
tucionais do país, com 
reservas superiores a R$ 1 
trilhão. Seguro é um instru-
mento importante. Se não 
funcionar, o setor público 
se sobrecarrega. É preciso 
desonerar o Estado e buscar 
maior bem-estar social.

Ela declarou que há 
enorme potencial para 
o crescimento do setor. 
Solange apresentou um 

estudo comparativo entre o 
Brasil e outros países, onde 
as taxas de administração e 
corretagem são menores. 

— Precisamos melhorar 
esses dois indicadores.

A economista cobrou 
mais arrojo das empresas 
e corretoras. Comentou 
que a Susep tem baixado 
normas, mas é preciso ter 
ousadia. 

— O governo está dis- 
posto a encolher, mas, para 
isso, o setor tem de estar 
disposto a correr riscos. 
E isso vale para o seguro 
de crédito à exportação, 
uma pauta importante do 
Ministério da Economia.

“Vivemos uma transição para novos valores” 
Ministro do STF lembrou que sociedade não aceita mais as elites agindo em benefício próprio

Luís Roberto Barroso 
pontua mudanças 
vividas pelo país

O Brasil tem uma nova 
agenda econômica 

que está ampliando opor-
tunidades e vai garantir 
a volta do crescimento 
econômico. Esse foi o tom 

da palestra da superinten-
dente da Susep, Solange 
Vieira, no painel “Brasil já 
começa a dar certo”. Ela 
defendeu a inclusão social 
como janela para novos 

R evolução digital, crise 
do modelo democrá-

tico, mudanças climáticas 
e uma tempestade na polí-
tica. Para o ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
Luís Roberto Barroso, esses 
são ingredientes que levam 
o Brasil a uma fotografia de 
momento sombria. Mesmo 
com essa conjuntura, o 
ministro da mais alta Corte 
apontou que o “filme geral 
do país é positivo”. 

Barroso fez a análise 
durante a palestra “Um 
ol ha r sobre o mu ndo 
e sobre o Brasil”. Ele 
partiu de uma conjuntu- 
ra mundial com três gran-
des questões contempo- 
râneas: revolução tecno- 

lógica; crise da democracia 
e mudanças climáticas. 

O ministro pontuou que 
a transformação no modo 
de se comunicar, com o 
advento tecnológico, traz 
uma série de desafios com- 
portamentais e de legisla-
ção. A crise da democracia 
também é vista como uma 
tendência mundial. Para 
Barroso, o fato fica claro 
quando, em várias partes 
do mundo, a bandeira 
dos protestos é “não nos 
representa”. Relegadas 
para último plano temos as 
mudanças climáticas, que 
deveriam estar no topo, 
segundo o ministro. 

Para o ministro do STF 
o Brasil é protagonista em 

todos esses pontos e tem 
fatores que potencializam 
a fotografia sombria. 

— O diagnóstico é severo 
e tem três fatores cruciais 
para isso. Primeiro, a falta 
de investimentos suficien-
tes na educação básica, que 
interfere na produtividade. 
Outro é o Estado gigante 
demais, a ponto de gerar 
déficits crônicos. Por fim, 
a apropriação que elites 
fizeram dos bens públicos, 
agindo para satisfazer inte-
resses próprios e saqueando 
o Estado brasileiro. 

Essa cor r upção tem 
como efeitos o desvio dos 
cofres públicos, mas vai 
além e leva ao que chamou 
de “onda negativa no país”. 

Algo que o ministro disse 
não “surfar”. Para ele, essa 
onda também abre um 
espaço positivo. 

— Vivemos uma transição 
para novos valores. Agora, 
se observarmos, temos uma 
sociedade que deixou de 
aceitar o inaceitável.

Mas, segundo Barroso, 
alcançar esse novo pata-
mar social depende de três 
pactos: pela integridade;  
pela responsabilidade eco- 
nômica, fiscal e social; e 
pela Educação. 

— A onda que baixou a 
autoestima do brasileiro 
precisa passar. A fotogra-
fia pode ser sombria, mas o 
filme e os prognósticos são 
positivos.
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série de riscos sem saber de 
fato o que eles são. 

— A situação de insta- 
bilidade fiscal e ambien-
tal do país estimulou o 
aumento da busca dos inves-
tidores por relatórios de 
sustentabilidade — apon-
tou Fátima Lima, diretora 
da Mapfre e presidente de 
Comissão da CNseg. 

B utch B ac a n i,  l íder 
da Iniciativa Princípios 
para Sustentabilidade em 
Seguros (PSI) da ONU 
demonstrou a abrangên-
cia do tema. Ele lidera uma 
rede de colaboradores 
envolvendo a indústria de 
seguros, pesquisadores e 

novas regulamentações 
sejam feitas com base em 
evidências. 

Os três foram pergun-
tados sobre seus focos 
enquanto entes públicos 
por Filipe Vieira, presi-
de nte  d a  A s s o c i a ç ã o 
PROCONSBRASIL.

— A defesa ou direito do 
consumidor é visto como 
uma intenção em si ou como 
uma consequência aceitável 
da regulação do mercado? 
— perguntou Vieira. 

Silas Rivelle, presidente 
de Comissão da CNseg 
mencionou que, apesar de 
o debate ser sobre regulação 
futura, equilibrar viabili-
dade econômica e proteção 
ao consumidor já é trabalho 
cotidiano das ouvidorias.   

forma de gerenciamento 
desses riscos, indicando 
medidas de prevenção de 
sinistro e consequente 
redução das perdas — 
explicou. Laurindo Anjos, 
presidente de Comissão 
da CNseg, questionou 
o fato de haver Plano de 
Continuidade dos Negócios 
em vários cenários, mas não 
naqueles que envolvam 
mudanças na paisagem 
ou situação urbana, como 
uma região ficar isolada se 
a temperatura subir com 
o aquecimento global,  
por exemplo.

— Imagine que em razão 
de um problema em uma 

N ão considerar as mu- 
danças climáticas pe- 

las quais o planeta está pas- 
sando significa internali-
zar riscos. Foi essa a mensa-
gem que a 1ª Conferência de 
Sustentabilidade e Diver-
sidade transmitiu aos em- 
presários do setor de segu-
ros. O evento tinha o obje-
tivo de debater o tema “O 
Seguro em um cenário de 
imprevisibilidade (econô-
mica, ambiental e social)”. 

Para a economista Denise 
Pavarina, serão os bancos e 
seguradoras que vão desen-
volver produtos para a tran-
sição rumo a uma economia 
de baixo carbono. 

—Então não é só cuidar 
do risco, mas de qual 
oportunidade a gente traz 
quando faz este tipo de 
análise — destacou Denise. 

A executiva fez parte da 
força-tarefa de Divulgações 
Financeiras Relacionadas 
ao Clima (TCFD), coman-
dada por Mark Carney, 
então chefe do Banco 
Central inglês, desde 2015, 
após o Acordo de Paris. O 
objetivo é incentivar o setor 
financeiro a mensurar a 
exposição de suas carteiras 
ao impacto das mudanças 
climáticas e informar seus 
investidores sobre isso. 

Fernando Malta, consul-
tor da SITAWI, reforçou 
que no setor de seguros, 
quem deixar de trabalhar 
com o risco climático, 
estará internalizando uma 

cidades no estudo de cená-
rios a partir de estimativas 
de aumento da temperatura 
do planeta e níveis de polui-
ção, por exemplo. 

A diretora da CNseg 
Solange Beatriz Palheiro 
Mendes, lembrou que a 
Confederação foi a primeira 
instituição f undadora/
apoiadora dentro do setor 
a aderir ao PSI em 2012. Em 
seguida, seguradoras se 
tornaram signatárias e, em 
2016, foi a vez da Susep. 

— O seguro não é apenas 
um mecanismo de trans-
ferência de riscos para 
compensar perdas finan-
ceiras, mas também uma 

A relação entre avalia-
ção de riscos, aumento 
de preços, dificuldade de 
acesso por parte dos consu-
midores e judicialização, 
principalmente no caso de 
seguradoras e planos de 
saúde, também foi debatida. 

— O desequilíbrio cres-
cente dos custos da saúde vai 
levar talvez o Judiciá-rio ao 
desafio da regulação econô-
mica — comentou o minis-
tro do Superior Tribunal de 
Justiça, Ricardo Cueva. 

Ele destacou que atual-
mente os tribunais têm 
adotado a teoria de defe-
rência das agências re- 
guladoras.  

Coriolano ressaltou o 
fato de os beneficiários de 
planos de saúde brasileiros 

estrada, ou mau tempo, 
ou tantas outras questões, 
as pessoas não consigam 
chegar ao trabalho. Será que 
isso não deveria fazer parte 
dos nossos cenários de 
spread? — exemplificou. 

Os debatedores do painel 
“Como (e por que) inte-
grar diversidade nos negó-
cios” também afirmaram 
a importância de equipes 
diversas para a sustentabi-
lidade das empresas. 

— Sem diversidade e 
inclusão a gente não tem 
inovação. Isso é cien-
t i f ic a m e nt e  c o mp r o -
vado — apontou Patrícia 
Coimbra, vice-presidente 

não estarem cientes de que, 
para o bom atendimento aos 
segurados, é necessário um 
equilíbrio entre direitos e 
sustentabilidade do sistema.

— A disseminação da 
informação é crucial para 
conseguirmos esse equilí-
brio — afirmou Coriolano.

Regras flexíveis estimularão novos produtos
Nova regulamentação facilitará o acesso dos consumidores aos serviços de seguros e planos de saúde

da SulAmérica e presidente 
de Comissão da CNseg. 

A diretora da Escola 
Nacional de Seguros, Maria 
Helena Monteiro, apre-
sentou a terceira edição 
do estudo “Mulheres no 
Mercado de Seguros no 
Brasil”, mostrando que do 
total de 10,2% dos funcio-
nários gerentes, 5,5% são 
homens e 4,7%,  mulheres.  

Gabriela Ortiz, direto-
ra-presidente da Caixa 
Seguradora, informou que 
51% dos titulares de seguro 
de vida e 53% de previdência 
da instituição são mulheres. 
Alice Merry, consultora de 
inclusão financeira, trouxe 
o exemplo da pesquisa que 
fez no Reino Unido sobre a 
capacidade de as segurado-
ras entenderem as situações 
geradas por violência física, 
psicológica e econômica 
contra as mulheres.

Vinicius Mercado, subscri-
tor da AIG Seguros, deu um 
exemplo de como a diversi-
dade também se relaciona 
com riscos financeiros:

— Por causa da mudança 
cultural potencializada 
pela reforma trabalhista, 
tem diminuído o número 
de reclamações trabalhis-
tas, mas tem aumentado 
o número de reclamações 
trabalhistas por condutas 
discriminatórias ou abusi-
vas, e esse tipo de reclama-
ção tem indenizações muito 
maiores e com mais chance 
de dar sinistro — comentou.  

Instituições financeiras devem fazer a mensuração da exposição de suas carteiras 
aos efeitos do clima e passar todas essas informações aos seus investidores

Mudanças climáticas impactam os seguros

Fernando Malta, Butch Bacani, 
Fátima Lima, Denise Pavarina e 
Solange Beatriz Palheiro Mendes

Fernando Meneguin, Silas Rivelle, 
Filipe Vieira, Marcio Coriolano, 
Rafael Scherre, Leandro Fonseca, 
Ricardo Morishita e Ricardo Cueva

D e um lado, o equilíbrio 
e c onôm ic o - f i n a n -

ceiro e, do outro, as deman-
das dos consumidores. 
Como se define essa rela-
ção? Com esse questiona-
mento, Ricardo Morishita, 
c on s u ltor  d a  C Ns e g , 
iniciou a 9ª Conferência de 
Proteção do Consumidor 
de Seguros.

Em resposta, o dire-
tor-presidente da A NS, 
Lea ndro Fonseca, e o 
diretor da Susep, Rafael 
Scherre, declararam que 
os órgãos estão atuando 
neste momento para revi-
sar a regulamentação do 
setor, para reduzir exces-
sos e possibilitar o surgi-
mento de novos produtos 
no mercado. De sua parte, 
Marcio Coriolano, presi-
dente da CNseg, questionou 
se o consumidor brasileiro 
já tem informação correta 
de que o equilíbrio entre 
direitos e sustentabili-
dade do sistema depende 
crucialmente da capaci-
dade efetiva de atender  
às demandas. 

Fonseca afirmou que um 
dos três pilares do ciclo 
regulatório para o triênio 
2019-2021 é a gestão do 
estoque regulatório. 

— Revisar se normas 
feitas ainda estão atingin- 
do os objetivos para os  
quais elas foram original- 
mente pensadas. Se não, é 
preciso rever esse estoque, 

e cortar eventuais excessos 
— mencionou.

Fonseca disse que um 
decreto deve ser publicado 
em breve para tratar da 
análise do impacto regula-
tório, a ser feito pelas agên-
cias em geral. 

— É muito importante 
que o reg ulador pense 
no custo de suas regula-
ções. É muito comum que 
elas produzam efeitos ao 
contrário do esperado, e aí 
o melhor mesmo é revogar 
— argumentou Scherre. 

O diretor da Susep enfa-
tizou que cr iar reg ras 
f lexíveis é a estratégia 
para facilitar o acesso 
dos consu midores aos 
ser v iços de seg u ros e 
planos de saúde. O tema 

da conferência foi como 
equ i l ibr a r v iabi l id ade 
econômica e proteção ao 
consumidor. 

O diretor do Senacon, 
Fernando Meneguin, refor-
çou o discurso comentando 
que ao pensar na regula-
mentação para o futuro, 
o poder público não pode 
cometer falhas de governo 
na tentativa de corrigir 
falhas do mercado. 

— Direito do consumi-
dor e concorrência estão 
estreita mente lig ados. 
Quanto maior a concor-
rência, mais o consumidor 
é beneficiado — defendeu. 

M e n e g u i n  a p r e s e n -
tou um modelo de cinco 
passos recomendado pela 
OCDE para garantir que 

ACESSE O QRCODE 
E LEIA MAIS SOBRE 
A CONSEGURO 2019

Leandro Fonseca 
alerta para a 
gestão do estoque 
regulatório


