
Discurso de posse do presidente da CNseg, Marcio Coriolano 

Agradeço muito ao Conselho Diretor e às Federações, que me confiaram a recondução à presidência da 
Confederação das Seguradoras. 

Agradeço especialmente o suporte e amizade dos vice-presidentes do conselho no mandato que ora se 
encerra. Ao primeiro vice presidente, Jayme Garfinkel, a Gabriel Portella, Osvaldo Nascimento e Mario 
Petrelli. E aos titulares das Federaçōes, que passam o bastão. Edson Franco (FenaPrevi), João Francisco 
(FenSeg), Marco Coltri (FenaCap) e Solange Beatriz (FenaSaúde). 

Quando assumi o primeiro mandato, em 2016, recebi uma boa herança. E me coube dar curso ao 
planejamento estratégico que construímos juntos e ao fortalecimento da estrutura executiva da CNseg. 

Sintetizando as principais conquistas executivas, destaco: 

A) a reestruturação da governança da CNseg, suportada por diretoria especializada e por 
comitês deliberativos com funções e alçadas bem definidas; 

B) o fortalecimento das ferramentas de gestão compartilhada, mitigando riscos e reduzindo custos; e 

C) a prioridade de valorizar e profissionalizar o quadro funcional, com ênfase no Programa de Avaliação de 
Desempenho. 

No tocante à nossa missão máxima, a de representar e dar suporte às associadas, este último período de 
2015 a 2018 não foi nada trivial. Mas acho que temos o que comemorar. 

Mirando apenas a arrecadação setorial, no período de 2015 a 2018 vimos o PIB decrescer 1,2%, enquanto o 
setor segurador avançou 4,5% em termos reais. 

Costumo dizer que vivemos no setor segurador uma “revolução silenciosa”. E arrisco alguns aspectos: 

A) o novo padrão de desenvolvimento do mercado. O anterior crescimento homogêneo deu lugar a dinâmicas 
particulares entre os vários ramos dos seguros. 

B) o novo escopo da concorrência setorial, com reposicionamento estratégico dos diferentes segmentos das 
seguradoras, conforme as suas vocações. 

C) o aumento do nível da solvência setorial - que alcançou R$ 1 trilhão em provisões técnicas. 

D) a melhoria dos indicadores de eficiência operacional das associadas, em resposta às condições 
macroeconômicas desafiadoras. 

E) o incremento formidável da inovação e do progresso tecnológico em nosso meio. 

F) os novos modelos de integração dos canais de distribuição, ampliando a especialização e responsabilidade 
dos corretores de seguros. 

G) a definitiva presença do consumidor, do cliente, como protagonista de todas as dimensões da nossa 
atividade. 

Doravante, neste novo mandato, teremos mais desafios. E também oportunidades, pela convergência de 
visões com a ANS e com a Susep. Inclusive porque, conforme o senhor ministro da Economia, ênfase será 
conferida à desregulamentação, desburocratização e estímulo à competição. Boas novas. 

Às autoridades públicas, e à sociedade, oferecemos o compromisso com o progresso sustentado dos 
seguros, que está concretizado no documento “Propostas do Setor Segurador para 2019/2022” e será 
atualizado pelo novo Conselho Diretor, para incorporar medidas na direção do quadro mais recente das 
reformas. 

Internamente, temos o comando de implementar mudança que consolide as funçōes executivas da CNseg em 
moldes empresariais. Assumo então este desafio agora como presidente de uma Diretoria-Executiva 
supervisionada por conselho de gestão. É modelo com atributos amplamente reconhecidos. 

Trabalharemos todos – eu e os colegas diretores-executivos Alexandre Leal, Luiz Tavares, Míriam Miranda, 
Paulo Annes e Solange Beatriz -, para estar à altura dessa missão. 

Concluindo, desejo sucesso aos que hoje tomam posse no Conselho Diretor e no Conselho de Gestão. E 
como é inviável citar todos, me congratulo especialmente com os novos presidentes das Federações - 
Antonio Trindade (FenSeg), João Alceu Amoros Lima (FenaSaúde), Jorge Nasser (FenaPrevi) e Marcelo 
Farinha (FenaCap). Trilharemos doravante o mesmo caminho. Estamos juntos! 

Muito obrigado! 

Marcio Coriolano 



 


