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CAPA
Foi publicada no dia 04 de agosto a Lei 14.430/22, que, entre outros 
pontos, traz nova regulação para os Corretores de Seguros. O presidente 
Jair Bolsonaro vetou três dispositivos relacionados às normas para a 
atuação do Corretor. 

O primeiro artigo vetado estabelece que as comissões de corretagem 
somente podem ser pagas a Corretor de Seguros devidamente habilitado 
e devem ser informadas aos segurados quando solicitadas.   

Já o segundo dispõe que os Corretores de Seguros que não se associarem 
ou se filiarem a uma entidade autorreguladora de forma facultativa devem 
ser supervisionados pela Susep.  

O terceiro revoga a possibilidade, prevista na Lei 4.594/64, de não haver 
corretagem a pagar nos seguros efetuados diretamente entre o segurador 
e o segurado.     

Até o fechamento desta edição da revista, o Congresso Nacional ainda não 
havia votado esses vetos.

 
ENTREVISTA
Em entrevista para a Revista Previdência & Seguros, o presidente 
da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, 
afirma que o mercado precisa ter mais visibilidade e ser definitivamente 
incorporado no dia a dia da população brasileira como uma de suas 
principais ferramentas de proteção. “O setor é indispensável em qualquer 
pauta econômica pública”, frisa.

ENCONSEG
O VIII ENCONSEG, que vai acontecer no dia 23 de setembro, no Expo MAG 
(antigo Centro de Convenções SulAmérica), deverá ser o maior da história 
do Sincor-RJ, com a presença de 1.500 pessoas. O encontro está com 
uma programação de peso, com palestrantes de renome, autoridades e 
representantes do alto escalão do setor.

MERCADO
O setor de seguros continua avançando. No primeiro semestre, 
o mercado arrecadou R$ 168,8 bilhões, o que representa 
crescimento de 16,4% em relação ao mesmo período de 2021, 
quando foram movimentados aproximadamente R$ 145 bilhões.

NORMAS
Resolução 442/22 do CNSP estabelece que, a partir de setembro, 
as seguradoras deverão fornecer à ANAC todas as informações que 
forem requisitadas relativas aos contratos do Seguro Obrigatório de 
Responsabilidade Civil do Explorador ou Transportador Aéreo – RETA.
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Estamos concluindo a organização do oitavo 
Encontro dos Corretores de Seguros do Estado do 
Rio de Janeiro (VIII ENCONSEG), que representa 
um marco na história do evento, uma vez que 
é a primeira edição realizada desde o início 
da pandemia.  A diretoria do Sincor-RJ está 
trabalhando duro, mas com extrema felicidade, 
zelo e muito cuidado na formatação do evento. 
Queremos oferecer o melhor resultado possível 
para os Corretores de Seguros e demais 
profissionais presentes. 

Será, como sempre, um evento extremamente 
objetivo e profissional, discutindo temas que, de 
fato, interessam ao Corretor de Seguros e possam 
ajudá-lo a incrementar seus negócios, a ganhar 
mais e a oferecer a melhor consultoria possível 
aos clientes. 

Para tanto, a grade de palestrantes e a programação 
do evento foram definidas com muito critério. 

As principais lideranças do mercado, assim como 
autoridades dos órgãos reguladores e executivos 

das maiores empresas do setor estarão presentes 
para interagir com os Corretores de Seguros. 

Além disso, grandes questões macroeconômicas, 
que naturalmente impactam o mercado de 
seguros, também serão discutidas e analisadas 
por especialistas conceituados. 

O VIII ENCONSEG está marcado para o dia 23 
de setembro, no Expo MAG (antigo Centro de 
Convenções SulAmérica), um espaço amplo, 
confortável e de fácil acesso, no centro do Rio de 
Janeiro. 

A nossa pretensão é fazer deste encontro o maior 
da história do Sindicato, reunindo mais de 1.500 
pessoas, entre Corretores de Seguros e demais 
atores do mercado.  

Pela primeira vez, o evento conta com quatro  
patrocinadores, que são históricos parceiros leais 
dos Corretores de Seguros e a quem agradecemos 
pelo apoio: Bradesco Seguros, SulAmérica, Porto 
Seguro e MAG. 

O evento terá lotação limitada. Portanto, não 
deixe de fazer sua inscrição o quanto antes, até 
porque estamos recebendo muitas inscrições 
de Corretores de Seguros que atuam em outros 
estados e que foram atraídos pela conhecida 
qualidade do nosso ENCONSEG. 

Portanto, fique atento, pois o prazo para inscrições 
termina 15 dias antes da data do evento. Acesse 
o site do encontro (www.enconseg.com.br )  e 
garanta logo a sua presença.

Vlll ENCONSEG: Venha participar 
deste evento transformador 

PRESIDENTE

Foto: Mirian Fichtner



A MAPFRE anunciou Diego Bifoni como novo diretor 
para o estado do Rio de Janeiro. O executivo assume 
a região – considerada estratégica para a companhia 
– após a territorial ser incorporada à diretoria 
regional de Minas Gerais.  

Bifoni afirma que seu objetivo é o de ampliar a 
cultura de seguros à população e estreitar, ainda 
mais, o relacionamento com os parceiros de 
negócios fluminenses. “Assumir esta posição é um 
desafio profissional muito grande, ainda mais no Rio 
de Janeiro, uma região com grande potencial para o 
setor segurador”, afirma. “Estou muito entusiasmado 
em criar uma trajetória próxima e próspera junto 
aos corretores e parceiros da região”, complementa 
o executivo.  

Diego Bifoni iniciou sua carreira na MAPFRE, em 
2005, como assessor comercial em Maringá (PR). 

Após três anos no cargo, foi promovido a gerente 
para a sucursal de Presidente Prudente (SP).  

No fim de 2013, assumiu um novo desafio na 
companhia em Bauru (SP), onde atuou como gerente 
até 2018, ano em que foi convidado a retornar ao 
Paraná.  

Diego atuava como especialista em Seguros Gerais, 
sendo considerado uma referência do setor 
paranaense, até aceitar o desafio para assumir a 
diretoria territorial de Minas Gerais, em março de 
2021, e, a partir de agora, comandar os negócios da 
MAPFRE em todo o estado do Rio de Janeiro.  

O executivo substitui Elson Azevedo Jr, que após 15 
anos, deixa a companhia. A MAPFRE reitera a Elson 
o agradecimento por todos os anos de trabalho e 
dedicação e deseja sucesso e felicidade na sua 
trajetória profissional. 

MAPFRE

No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo 
multinacional que forma uma das maiores 
companhias de prestação de serviços nos mercados 
segurador e financeiro.  

Em 2021, suas receitas globais atingiram 27,2 bilhões 
de euros.  

Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil 
em seguros, previdência, investimentos, consórcios, 
capitalização e assistência a residências e veículos.  

Com o propósito “Cuidamos do que é importante 
para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 
milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo 
o mundo.   

A companhia ainda adota compromissos 
internacionais como os Princípios para a 
Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto 
Global da ONU (Organização das Nações Unidas), 
além de manter a Fundación MAPFRE, instituição 
sem fins lucrativos, que promove e investe em 
iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. 

05

Há 17 anos na companhia, Bifoni focará no avanço da cultura de seguros e no 
relacionamento com os parceiros da região. 

Diego Bifoni é o novo diretor da MAPFRE
no Rio de Janeiro 

PUBLIEDITORIAL
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Seguros é indispensável para a pauta 
econômica do País 

Em entrevista exclusiva para a Revista Previdência & 
Seguros, o presidente da Confederação Nacional das 
Seguradoras – CNseg, Dyogo Oliveira, afirma que o 
mercado de seguros é indispensável em qualquer 
pauta econômica pública que se proponha no País. 
“Para isso, é importante ganhar mais visibilidade 
e ser definitivamente incorporado no dia a dia da 
população brasileira como uma de suas principais 
ferramentas de proteção”, destaca o executivo.  

Veja a entrevista, abaixo:  

P&S – O mercado de seguros historicamente tem 
reclamado de certa falta de diálogo por parte do 
Governo, apesar da relevância do setor, que figura 
entre os principais investidores institucionais do 
Brasil, além de garantir grandes obras e oferecer 
proteção complementar à saúde e ao bem-estar 
da população, e a continuidade dos negócios. 
De que forma o fato de o senhor ter ocupado 
cargos importantes no Governo e conhecer bem a 
estrutura do Ministério da Economia, pode ajudar 
“abrir portas” e fazer com que o mercado seja mais 
ouvido?  

Dyogo Oliveira - O setor segurador é indispensável 
em qualquer pauta econômica pública que se 
proponha no País. Para isso, é importante ganhar 
mais visibilidade e ser definitivamente incorporado 
no dia a dia da população brasileira como uma 
de suas principais ferramentas de proteção. É 
importante destacar que a indústria de seguros 
está buscando se inserir dentro de uma sociedade 

moderna que valoriza a cultura da inovação e que 
tem no seu core business o cuidado com as pessoas, 
servindo como um amparo para os imprevistos 
da vida. A experiência de ter atuado no Governo 
e em outros setores da economia privada me 
permite compreender melhor quais são os grandes 
problemas da sociedade e como a indústria de 
seguros pode se tornar parte da solução. 

P&S – O mercado tem crescido de forma expressiva 
nos últimos anos, mas há quem diga que o setor está 
apenas reduzindo a enorme capacidade ociosa com 
a qual convive há tempos, entre outros fatores, pelo 
desconhecimento da população sobre o que o setor 
pode oferecer de proteção e amparo – algo que a 
pandemia ajudou a minimizar – e também pelo 
baixo poder aquisitivo de boa parte dos brasileiros. 
Como tornar consistente esse crescimento, em 
bases sólidas e sustentáveis, nos próximos anos? A 
CNseg tem algum projeto nesse sentido?  

DO - Tradicionalmente, o setor segurador se 
desenvolve ao passo do crescimento da atividade 
econômica. Apesar do processo de baixo 
crescimento, ainda assim, os seguros têm crescido 
e cumprido o seu papel de proteger a renda e o 
patrimônio das pessoas, ajudando a economia a 
voltar a se recuperar em cenários desafiadores. Boa 
parte da população brasileira ainda não conta com 
a proteção proporcionada pelo seguro, porém a 
criação de produtos mais flexíveis amparados pela 
regulação pode ampliar esse alcance.   

P&S – As entidades do setor, sejam as que 
representam as seguradoras, ou aquelas que 
representam os Corretores, têm uma boa relação. 
Mas, talvez falte um entrosamento maior, uma 
sinergia mais incisiva para que a defesa de interesses 
comuns ganhe mais fôlego. Como atingir esse 
patamar? O mercado unido e forte não teria maiores 
condições de obter conquistas mais relevantes seja 
no Congresso Nacional ou no Executivo?  

DO - Entendemos que a CNseg e os principais 
players da indústria – incluindo as entidades que 
agregam os Corretores – comungam de objetivos 
semelhantes, que é ter um mercado com empresas 
sólidas que ofertam produtos de qualidade e 

Oliveira diz que o setor tem cumprido o papel de proteger 
a renda e o patrimônio das pessoas.



prestam atendimento de excelência ao cliente. 
Tudo isso passa por um consolidado canal de 
comunicação com os corretores de seguro. É 
necessário aprimorar ainda mais a interlocução 
com autoridades dos Governos Federal, Estadual e 
Municipal, almejando o desenvolvimento do setor, 
o atendimento das necessidades da sociedade 
e da implementação de boas políticas públicas 
que incluam o seguro, beneficiando a sociedade.  
Quanto mais unido o setor, certamente, maior será 
a nossa representatividade para sensibilizar sobre a 
importância do seguro.  

P&S – As insurtechs representam uma ameaça 
para as seguradoras tradicionais e mesmo para os 
Corretores ou há espaço para todo mundo?   

DO - Existe a percepção de que a grande maioria 
das insurtechs permanecerá focada nos chamados 
serviços de back office, com soluções que ampliam 
vantagens financeiras ou operacionais das 
seguradoras.  Em relação à concorrência, o setor já 
é altamente competitivo, e os novos entrantes são 
bem-vindos.  

P&S – No caso específico dos Corretores, a venda 
direta por meio remoto e a entrada no setor de 
novos agentes, como as SISS, podem ameaçar 
o futuro da categoria? Na sua avaliação, qual o 
caminho o Corretor pode seguir para resistir a esses 
novos desafios?  

DO - O corretor de seguros é, prioritariamente, 
um consultor. Costumo dizer que ninguém acorda 
pela manhã com vontade de comprar um seguro, 
logo, não é um produto que se vende sozinho, a 
exemplo de um tênis, mas sim, é um produto que 
precisa de alguém que tome a iniciativa de venda. 
Seguindo esse raciocínio, o corretor de seguros 
sempre desempenhará um papel essencial no 
mercado segurador e continuará sendo o principal 
elo com o consumidor, traduzindo as informações 
dos diferentes produtos e orientando nas melhores 
escolhas.  

P&S – O seguro totalmente online, sem utilização 
de papel em qualquer momento do processo de 
comercialização de seguros pelo corretor, é uma 
realidade próxima?  

DO - O seguro totalmente online, sem utilização 
de papel, pode, sim, ser tornar uma realidade nos 
próximos anos. Porém, precisamos levar duas 
realidades em conta. A primeira é que o Brasil é 
um país de dimensões continentais e não podemos 

comparar a realidade de grandes centros com 
as de regiões que contam com pouco aparato 
tecnológico. E também, não podemos nos esquecer 
de que há perfis de públicos, principalmente os 
de faixa etária mais avançada, que ainda tem 
o papel como referência de segurança em uma 
operação de compra e venda. Caberá ao corretor 
a sensibilidade de ser o guia nesse processo.  

P&S - Há espaço para oferta de seguros populares, 
com preços acessíveis para as camadas mais 
pobres da população?   

DO - Sim, e isso se reflete nas vendas de 
microsseguros para consumidores de baixa 
renda. Nos primeiros cinco meses do ano, a 
receita aumentou 47,4% sobre o mesmo período 
de 2021. As indenizações acumuladas no ano até 
maio subiram 48,3% sobre os valores pagos nos 
primeiros cinco meses de 2021. O crescimento dos 
microsseguros se deve à retomada de empregos 
e ocupações no País, mesmo sem recuperação 
da renda; maior oferta de produtos pelos canais 
digitais; impactos difusos das ações educativas 
em seguros, além de preços, capitais segurados 
e coberturas mais adequadas. As pessoas mais 
vulneráveis passaram a entender que o seguro 
protege sua família e seu patrimônio. Essa 
percepção ampliada favorece a contratação dos 
microsseguros e, em consequência, reduz as 
lacunas de proteção naturalmente maiores na 
população de baixa renda. O setor segurador tem 
se empenhado em ampliar o acesso a todos da 
sociedade, procurando adequar as coberturas às 
necessidades e perfil dos consumidores, além de 
buscar mais canais de distribuição como a rede de 
varejo. 

P&S – Pode apontar três tendências que deverão 
se destacar no mercado nos próximos cinco anos?  

DO - Ampliação da transformação digital, com 
utilização cada vez maior de big data e data 
analytics, incremento dos canais digitais de 
comercialização e assistência remota, incluindo 
a utilização de inteligência artificial nas tratativas 
com cliente. Com as mudanças climáticas, outra 
tendência é o crescimento do seguro paramétrico. 
Vale lembrar que este produto é relativamente 
novo e que a primeira apólice de seguro rural 
paramétrico do País foi emitida em 2021, para 
dar proteção aos produtores de cacau no Sul da 
Bahia. Por último, aponto como tendência a maior 
flexibilização dos seguros de forma a alcançar 
todas as camadas da população, com soluções 
que ofereçam proteção para todos os bolsos. 
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Lei traz um novo e promissor cenário  

Oriunda da Medida Provisória 1103/22, que 
inicialmente iria dispor apenas sobre o novo marco 
da securitização, mas acabou sendo alterada no 
Congresso Nacional, trazendo mudanças relevantes 
na regulação da atividade exercida pelo Corretor de 
Seguros, a Lei 14.430/22 foi publicada no dia 04 de 
agosto.  

Após aprovação na Câmara e no Senado, o texto 
enviado pelo Congresso ao presidente Jair Bolsonaro 
acabou sendo sancionado com três vetos, todos 
atingindo dispositivos relacionados às normas para 
a atuação do Corretor.  

Até o fechamento desta edição da revista, o 
Congresso Nacional ainda não havia votado esses 
vetos e a matéria continuava aguardando edição de 
decreto legislativo. 

O primeiro artigo vetado estabelece que as comissões 
de Corretagem somente podem ser pagas a Corretor 
de Seguros devidamente habilitado e devem ser 
informadas aos segurados quando solicitadas.   

O Ministério da Economia argumentou que a 
proposição legislativa contraria o interesse público, 
tendo em vista que o provimento das informações 
ao usuário de seguros somente ocorreria mediante a 
solicitação do segurado, o que criaria uma condição 
para se obter transparência de informações 
remuneratórias da relação de intermediação.  

Ainda de acordo com o Ministério, a medida 
representaria um retrocesso em relação aos avanços 
regulatórios observados nos últimos anos, “inclusive 
em comparação com jurisdições internacionais”, e 
contrariaria, ainda, as garantias previstas pela Lei 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

Já o segundo artigo que sofreu veto presidencial 
dispõe que os Corretores de Seguros que não 
se associarem ou se filiarem a uma entidade 
autorreguladora de forma facultativa devem ser 
supervisionados pela Susep.  

Neste caso, o Ministério da Economia alegou que 
a proposição legislativa limitaria a abrangência do 
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poder de polícia do Estado, particularmente, relativa 
à atuação fiscalizatória da Susep sobre os Corretores 
de Seguros. Além disso, foi destacado que a 
eventual restrição definida em lei sobre a atuação 
da Susep poderia “suscitar questionamentos sobre a 
legalidade do dispositivo e gerar insegurança jurídica 
na atuação da referida Superintendência”. 

O terceiro veto atingiu o artigo que revoga a 
possibilidade, prevista na Lei 4.594/64, de não 
haver corretagem a pagar nos seguros efetuados 
diretamente entre o segurador e o segurado, sem 
interveniência de Corretor de Seguros.     

Para o Ministério da Economia, essa possibilidade 
poderia gerar insegurança jurídica para as partes 
que se relacionam na contratação de seguros, haja 
vista a possibilidade de não interveniência dos 
Corretores nas contratações de seguros, prevista 
no ordenamento jurídico pelo Decreto-Lei 73/66 e 
pela Lei 4.594/64. “Apesar de meritória a intenção 
do legislador, essa proposição contraria o interesse 
público”, alertou o Ministério. 

MUDANÇAS

Apesar desses vetos, a Lei 14.430/22 traz dispositivos 
relevantes para o Corretor de Seguros. 

É o caso do Artigo 36, que altera artigos do Decreto 
Lei 73/66. 

O texto do artigo 123, por exemplo, passa a ser o 
seguinte: “o exercício da profissão de Corretor de 
Seguros depende de prévia habilitação e registro 
pelas entidades autorreguladoras de Corretagem 
de Seguros ou pela Susep, na forma definida pelo 
CNSP”. 

Foi alterado também o artigo 128, que estabelece as 
penalidades as quais os Corretores estão sujeitos. A 
nova lei determina que seja feita uma “advertência” 
antes da aplicação da multa, da suspensão 
temporária ou do cancelamento do registro.  

De acordo com o novo texto do artigo, as penalidades 
serão aplicadas pela Susep ou pelas entidades 
autorreguladoras do mercado de corretagem, em 
processo regular, na forma definida pelo CNSP. 
Até então, apenas a autarquia poderia aplicar 
penalidades. 

Também foi alterada a Lei 4.594/64, que regulamenta 
a atividade exercida pelo Corretor de Seguros. 

O novo texto determina que o exercício da profissão 
de Corretor de Seguros depende de prévia habilitação 
técnica e registro em entidade autorreguladora 
ou na Susep, nos termos definidos pelo Conselho 
Nacional de Seguros Privados (CNSP). 

Contudo, a associação à entidade autorreguladora 
não poderá ser condição para a obtenção do registro. 
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Outra novidade importante é que os sindicatos 
(Sincors) e a Fenacor poderão divulgar nos 
respectivos sites, para fins de acesso ao público 
em geral, a relação devidamente atualizada dos 
Corretores e prepostos registrados nas entidades 
autorreguladoras e na Susep, resguardadas as 
informações de caráter sigiloso. 

Além disso, o Corretor de Seguros deverá ter o registro 
das propostas que encaminhar às seguradoras, 
podendo ser na forma digitalizada, com todos os 
assentamentos necessários à elucidação completa 
dos negócios em que intervier. 

SECURITIZAÇÃO

O marco da securitização, estabelecido pela nova 
lei, traz também alguns pontos relevantes para o 
desenvolvimento do mercado de seguros, incluindo 
a criação da Letra de Risco de Seguro (LRS), um título 
de crédito, transferível e de livre negociação, que 
poderão ampliar as opções de diluição do risco de 
operações de seguros, previdência complementar, 
saúde suplementar ou resseguro. 

Várias empresas que lidam com risco, sediadas 
no Brasil ou no exterior, poderão pulverizá-lo no 
mercado de capitais, inclusive as empresas de 
resseguro. 

A emissão caberá a uma Sociedade Seguradora de 
Propósito Específico (SSPE), e a letra será um título 
de crédito de livre negociação, representativo de 
promessa de pagamento em dinheiro e vinculado 
aos riscos cedidos. 

O governo espera que, com a criação da LRS, haja um 
aumento expressivo de captação de recursos, tanto 
de investidores nacionais, quanto de estrangeiros, 
trazendo maior oferta e cobertura de grandes riscos. 

Especialistas acreditam que as pequenas e médias 
empresas serão as mais favorecidas pelas novas 
regras, uma vez que poderão acessar uma estrutura 
de mercado de capitais ao qual, até agora, não 
tinham como recorrer.  

Na prática, haverá uma via de mão dupla. É aberto 
um canal de acesso para as empresas que precisam 
de recursos a um grupo de investidores que, por 
sua vez, terão como acessar novos produtos, que 
também não estavam disponíveis para eles. 

Para o presidente da Confederação Nacional das 
Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, por exemplo, 
a securitização pode assegurar novas fontes de 
diversificação dos financiamentos, “ampliando a 
participação nos negócios de grandes riscos pelas 
seguradoras e resseguradoras”. 
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Quem quiser participar da oitava edição do Encontro 
dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de 
Janeiro (Enconseg) precisa reservar logo o seu lugar. 
Depois do fechamento da grade de palestrantes e 
da programação do evento, que ocorreu em julho, 
o Sincor-RJ tem observado uma procura maior 
pelas vagas, vinda, inclusive, de profissionais de 
outros estados. O encontro vai acontecer no dia 
23 de setembro, no Expo MAG (antigo Centro de 
Convenções SulAmérica) e promete ser o maior 
da história do Sindicato, com a presença de 1.500 
pessoas. Pela primeira vez, este ano, o evento conta 
com quatro patrocinadores: Bradesco Seguros, 
SulAmérica, Porto Seguro e MAG. 

Os valores das inscrições foram atualizados no 
último dia 1º de agosto. Atualmente, os corretores 
associados pagam R$ 250; os não associados R$ 350; 
e outros profissionais R$ 600.  O evento tem lotação 
limitada, alerta o vice-presidente do Sincor-RJ, 
Ricardo Garrido. “É preciso garantir logo a inscrição, 
para reservar a vaga e também o preço. Quanto 
mais perto do evento, mais alto o valor ficará. Sem 
contar que estamos recebendo muitas inscrições 
de corretores de fora do Rio. O evento chama a 
atenção não só pela qualidade já conhecida, mas 
também pela grade de palestrantes, que este ano 
está especial”.  As inscrições, que se encerrarão 15 
dias antes da data do evento, podem ser feitas pelo 
site do Enconseg: www.enconseg.com.br.    

O encontro está com uma programação de peso, 
com palestrantes de renome, autoridades e 
representantes do alto escalão do setor de seguros. 
A abertura vai ser comandada pelo presidente do 
Sincor-RJ, Henrique Brandão, logo após um coffee 
break de boas-vindas. Em seguida, subirá ao placo 
Arthur Igreja, que falará a respeito do tema do 
encontro: Confiança no Futuro. Expert em inovação, 
tecnologia e tendências de mercado, Igreja abordará 
assuntos que giram em torno da inclusão digital e 
as ferramentas existentes hoje. A palestra será 
importante, pois mostrará ao corretor como ser um 
profissional do futuro e multiplicar os resultados, 
explica Garrido.  

Depois da apresentação de Arthur Igreja, chegará 
a vez de as autoridades do setor falarem para a 

plateia de corretores. Estarão presentes Roberto 
Santos e Dyogo Oliveira, presidente do Conselho 
Diretor da CNseg e diretor-presidente da entidade, 
respectivamente. O painel terá ainda a participação 
de Armando Vergilio, presidente da Fenacor. Em 
seguida, os profissionais terão uma pausa para 
o coffee break, momento propício para trocar 
experiências e fazer networking.  

Voltando para a sala de conferência, os corretores 
assistirão à palestra de Ricardo Amorim. Ele voltará 
ao Enconseg (em 2018, também fez parte do evento) 
para falar sobre macroeconomia, apresentando 
uma leitura clara e objetiva de grandes tendências 
e transformações futuras da economia mundial e 
brasileira. Além disso, abordará as oportunidades 
e riscos que essas mudanças podem gerar para os 
profissionais do setor de seguros.  

“Foi uma tarefa árdua trazer palestrantes dessa 
magnitude para o evento. Será uma oportunidade 
única para os corretores estarem num encontro 
com esses experts, que vão tratar de assuntos tão 
importantes e atuais, e com um olhar voltado para 
a nossa categoria. Estamos num momento sensível, 
às vésperas das eleições em outubro. Os corretores 
terão a chance de saber o que pessoas altamente 
capacitadas têm a dizer sobre o nosso mercado e o 
cenário no Brasil”, afirma Garrido.     

Interatividade 

Após a palestra de Ricardo Amorim, os corretores 
vão ser direcionados para o almoço. Na volta, 
acontecerá a “Roda vida com o corretor”, com a 
presença de Henrique Brandão (Sincor-RJ), Armando 
Vergilio (Fenacor); Ivan Gontijo, presidente do Grupo 
Bradesco Seguros; Nilton Molina, presidente do 
Conselho de Administração da MAG Seguros; José 
Rivaldo Leite da Silva, Vice Presidente da Porto; 
e Ricardo Bottas, CEO da SulAmérica, destacou 
Ricardo Garrido.  

A novidade nesse painel será a interatividade. O 
público poderá interagir com o tema discutido, 
por meio de um aplicativo (Mentimeter), que 
é uma plataforma on-line que permite criar 
apresentações interativas. Através desse app, o 
público pode responder a vários tipos de perguntas, 

Garanta logo sua inscrição para o 
Vlll Enconseg
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via smartphone. “Os corretores presentes terão 
a chance de responder a questões que serão 
colocadas pelo presidente do Sincor-RJ, Henrique 
Brandão. A interatividade é uma das marcas desse 
Enconseg”, destaca Garrido.  

Logo depois da roda viva e do coffee break, a 
palestrante Martha Gabriel subirá ao palco para 
falar sobre futuro. Engenheira, futurista e autora de 
best-sellers como “Marketing na Era Digital”, Martha 
abordará o tema “as ferramentas físicas e digitais 
no relacionamento com clientes”. Para fechar o 
evento, foi convidado Leandro Karnal, historiador 
e professor brasileiro. Sua palestra deverá ter um 
caráter mais motivacional, voltada para o setor de 
seguros.  “É o primeiro grande evento voltado para 
a nossa categoria depois de quatro anos. Passamos 
por uma pandemia, o mundo mudou, agora vamos 
nos reencontrar para entender como os corretores 
devem se posicionar e qual caminho deve seguir 
para alcançar o sucesso”, ressalta Garrido.   

Somente participarão do evento as pessoas inscritas 
e credenciadas, utilizando o crachá entregue no 
dia do evento. Os tradicionais sorteios de prêmios, 
presentes em todos os eventos organizados pelo 
Sindicato, também terão seu lugar no encontro 
deste ano. Garrido adianta que serão realizados 
cinco sorteios com prêmios vinculados ao ambiente 
profissional do corretor (como iPad, IPhone e 
notebook). 

O Sincor-RJ e as seguradoras patrocinadoras 
do encontro estão enviando aos corretores de 
seguros, através de whatsapp e e-mail, vídeos de 
apresentação dos palestrantes, com uma prévia do 
que vai acontecer no evento. “Tem muita coisa boa 
vindo por aí”, destacou Ricardo Garrido .

Texto assinado por Bianca Rocha.



14

SINCOR-RJ PREVIDÊNCIA & SEGUROS • Nº 685

14

A
CO

N
SE

G
-R

J

Nem a turbulência normal dos períodos pré-
eleitorais nem a dinâmica da economia brasileira 
afetam a minha crença de que o segundo semestre 
será de mais crescimento ainda para o mercado. E 
mais, o potencial das nossas assessorias associadas 
será ampliado, tendo em vista novas oportunidades 
que se abrirão após praticamente dois anos 
de um cenário conturbado que a covid-19 nos 
proporcionou. 

Por incrível que pareça, foi neste período pandêmico 
que mostramos a nossa força, coragem e capacidade 
para enfrentar desafios. As nossas afiliadas não 
pararam um minuto sequer e não deixaram de 
entregar nada às seguradoras parceiras. Uma vitória, 
sem precedentes, a ser comemorada por todos nós. 

As associadas da Aconseg-RJ continuarão crescendo 
acima de dois dígitos, pois elas vêm superando os 
números de 2021, em itens e

prêmios, com crescimentos significativos em 
diversas carteiras de seguros. 

Para se ter uma ideia, vamos aos números 
impressionantes contabilizados: mais de 2,3 bilhões 

de prêmios arrecadados; 60% da carteira de AUTO no 
Estado do Rio de Janeiro operado pelas assessorias, 
que contam com mais de 4 mil corretores.  

A importância das assessorias para o progresso 
e crescimento do setor segurador brasileiro é 
incontestável pois as associadas atuam com 
excelência como suporte para operações 
descentralizadas de prestação de serviços para 
comercialização de seguros.  Importante destacar 
que num único contato o corretor acessa produtos 
e serviços de dezenas de seguradoras - obtém, 
portanto, a visão do mercado - e dezenas de 
seguradoras acessam centenas de corretores. 

Essa é a essência das assessorias de seguros, que 
atuam como um elo entre corretores e seguradoras, 
visando sempre reforçar a importância do trabalho 
do pequeno e médio corretor no mercado segurador. 
Paralelamente, exerce o papel de uma sucursal 
técnica/comercial terceirizada das seguradoras e 
consegue imprimir um atendimento personalizado 
ao corretor. 

As seguradoras parceiras valorizam cada vez mais as 
assessorias, como canal de distribuição fundamental 
para o bom desenvolvimento das suas atividades. 
As companhias sabem que as representamos 
com estrutura preparada e capaz, permitindo que 
elas desenvolvam sua atividade principal: fabricar 
produtos e garantir riscos.  

O comprometimento com a qualidade, segurança 
e agilidade na entrega dos serviços das assessorias 
tem sido reconhecido publicamente por nossas 
parceiras.  

A exemplo das que cresceram com uma boa cota de 
contribuição do nosso modelo, outras virão, fazendo 
crescer ainda mais este modelo vitorioso, que tantos 
benefícios traz aos que confiam os seus serviços às 
nossas associadas. 

O papel da Aconseg-RJ será sempre apoiá-las naquilo 
que for necessário para que elas desempenhem 
bem as suas atividades. Compromisso firmado e 
reiterado pela atual diretoria! 

Joffre Nolasco é Presidente da Aconseg-RJ 
- Associação das Empresas de Assessoria e 
Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro.

Otimismo no segundo semestre também 

Joffre Nolasco: potencial das assessorias associadas será ampliado.
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Setor volta a crescer acima dos dois dígitos 

O setor de seguros continua avançando acima da 
faixa de dois dígitos, figurando entre os segmentos 
econômicos que mais crescem no Brasil, mesmo em 
um cenário de incertezas na economia. Segundo 
a Superintendência de Seguros privados (Susep), 
a arrecadação do mercado no primeiro semestre 
de 2022 foi de R$ 168,80 bilhões. “Isso representa 
crescimento de 16,4% em relação ao mesmo 
período de 2021, quando foram movimentados R$ 
145,04 bilhões”, revela o superintendente da Susep, 
Alexandre Camillo, em comunicado distribuído pela 
autarquia.  

Ele acrescenta que esse crescimento pode ser 
atribuído, entre outros fatores, ao dinamismo do 
mercado, à sua capacidade de adaptação frente a 
este momento de pandemia e de transformação 
da sociedade. “É um mercado muito resiliente 
e dinâmico. Além disso, houve uma inequívoca 
mudança na visão da importância do seguro junto 
ao consumidor e isso vai se refletir em 2022 e nos 
próximos anos”, comenta Camillo.    

De acordo com a Susep, o destaque do mês de junho 
foi a linha de negócio rural, que apresentou um 
crescimento de 38,7 % na arrecadação de prêmios 
no acumulado até junho de 2022, em comparação 
com o mesmo período de 2021.  

Os seguros das linhas riscos especiais patrimoniais e 
auto também estiveram em evidência, apresentando 
crescimento superior a 30%.  

Assim como nos meses anteriores, os seguros de 
danos continuaram em ascensão, com crescimento 

de 29,2% na arrecadação de prêmios na comparação 
do acumulado até junho de 2022 com o mesmo 
período de 2021.  

A arrecadação de prêmios no seguro auto atingiu R$ 
22,82 bilhões nos primeiros seis meses do ano, valor 
30,9% superior ao do mesmo período de 2021. 

Em junho, a sinistralidade do seguro de danos 
fechou o mês em 53,0%.  

Como comparativo, em maio, o valor registrado foi 
de 61,2%, e em junho de 2021, foi de 40,7%.  

Nos seguros de pessoas, a sinistralidade, em junho 
de 2022, foi de 33,5%, frente aos 57,1% e aos 32,6%, 
observados em junho de 2021 e maio de 2022, 
respectivamente. 

A autarquia disponibiliza esses dados de forma 
detalhada no Painel de Inteligência do Mercado de 
Seguros, conhecido como “Painel Susep”. 

A consulta pode ser feita neste endereço eletrônico: 
h t t p : / / n o v o s i t e . s u s e p . g o v . b r / w p - c o n t e n t /
uploads/2022/08/Sintese-junho22-v0-2.pdf 

Previdência privada avançou 13% 

Dados da Federação Nacional de Previdência Privada 
e Vida - FenaPrevi indicam, já há algum tempo, o 
progressivo aumento do interesse da população 
brasileira por planos de previdência privada aberta. 
Ainda assim, o setor possui um imenso potencial de 
crescimento nos próximos anos. 

De acordo com a entidade, mesmo após um longo 
período de crise sanitária, agravado por cenários 
desafiadores na economia, como inflação e Guerra 
da Ucrânia, as contribuições tiveram alta de 13%, 
somando quase R$ 74 bilhões de janeiro a junho 
deste ano. O resultado está no relatório semestral 
da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida 
- FenaPrevi. 

A FenaPrevi destaca que, mesmo apresentando 
estatísticas positivas em relação a esse mercado, 
uma pesquisa encomendada pela entidade ao 
Instituto DataFolha no final de 2021 revelou que 
apenas 8% da população possuem planos desta 
natureza, um indicativo de que ainda há espaço para 
crescimento desse mercado, segundo a Federação. 

Camillo afirma que o mercado é “muito resiliente e dinâmico”.
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Outro dado informa que houve 24,2% de alta 
nos resgates, que superaram os R$ 61 bilhões no 
período. O que também demonstra, segundo leitura 
da FenaPrevi, que o papel social da previdência 
privada no Brasil vem sendo cumprido: que é o de 
proteger a renda da população. Ficou comprovada 
na pandemia a importância de se ter uma reserva 
financeira para o enfrentamento de situações de 
risco ou inesperadas. 

Já em termos de ativos, o segmento ultrapassou os R$ 
1,12 trilhão, uma evolução de 7,3% na comparação 
com o 1° semestre de 2021. 

Capitalização tem incremento de 17,25% 

Os títulos de Capitalização continuam crescendo 
acima dos dois dígitos e registraram alta de 17,25% 
no primeiro semestre de 2022, no comparativo do 
ano anterior. O resultado positivo fez o setor atingir, 
em junho, R$ 13,56 bilhões em receita, de acordo 
com os dados da Superintendência de Seguros 
Privados (Susep). 

Os títulos de Capitalização se mostram versáteis e 
adaptados às necessidades do consumidor final, 
estimulando a disciplina financeira, oferecendo 
prêmios em dinheiro e a oportunidade de doações 
para entidades filantrópicas. Houve um volume de 
recursos da ordem de R$ 10,65 bilhões oriundos de 
sorteios e resgates. Foram R$ 9,92 bilhões (+3,8%) em 
resgates e R$ 733 milhões (+15,7%) nos sorteios, que 
chegaram ao mercado em forma de investimento e 
consumo até junho deste ano. 

Para Marcio Coutinho, presidente interino da 
Federação Nacional de Capitalização (FenaCap), 
outro sinal de robustez financeira do setor são suas 
reservas técnicas: “Registramos um avanço de 6,2% 
para o maior patamar da história: R$ 34,7 bilhões. 
Outro ponto que revela o atrativo dos títulos 
está ligado ao número de ativos. Hoje, o título é o 

segundo instrumento financeiro mais conhecido, 
atrás apenas da poupança. São mais de 11 bilhões de 
títulos ativos em todo o Brasil”. 

Além de crescer no quantitativo total, as receitas 
avançaram em todas as regiões e estados do 
Brasil. Por regiões, o Nordeste apresentou o maior 
crescimento (28%), seguido do Norte (26%), do 
Centro-Oeste (22%), do Sul (16%) e do Sudeste (15%). 
Todos os estados, mais o Distrito Federal, tiveram 
evolução de dois dígitos nos primeiros seis meses de 
2022 comparada a igual período do ano passado. 

“São boas notícias e seguimos com o desafio de 
rejuvenescer a nossa base de clientes e estreitar 
ainda mais o relacionamento para atrair mais fãs 
da Capitalização. Mas entendemos que aprimorar 
os mecanismos de aproximação com o consumidor 
e oferecer soluções mais ágeis e completas serão 
determinantes para a sustentabilidade do mercado. 
Há um próspero caminho pela frente, continuamos 
resilientes e otimistas”, analisa Marcio Coutinho. 

Quanto aos clientes, seguem contribuindo para o 
crescimento das categorias mais tradicionais que 
movimentaram R$ 9,9 bilhões. Foram seguidos por 
Filantropia Premiável (R$ 1,58 bilhão); Instrumento de 
Garantia (R$ 1,5 bilhão); Incentivo (R$ 427 milhões) e 
Popular (R$ 183 milhões). 

A Filantropia Premiável registrou crescimento de 
15,5% sobre igual período de 2021, totalizando R$ 1,58 
bilhão. Com isso, o volume de recursos direcionado 
às organizações filantrópicas foi de R$ 720 milhões, 
24,7% acima do valor repassado em 2021. 

Para o segundo semestre, a FenaCap espera que 
a Capitalização continue ganhando espaço no 
cotidiano dos brasileiros com sua missão de ser 
uma importante ferramenta de disciplina financeira, 
geração de reserva de valor e a motivação dos 
titulares dos produtos de participarem de sorteios. 
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Alta no seguro de vida:  Icatu investe na 
atualização constante de produtos

No primeiro semestre do ano, a Icatu - considerada 
uma das maiores seguradoras independentes 
do país em Vida, Previdência, Capitalização e 
Investimentos, registrou crescimento de 19% no 
faturamento de seguro de vida, em comparação ao 
mesmo período de 2021. Atenta a alta do produto, a 
companhia, que conta com um portfólio completo e 
flexível para todas as fases da vida do cliente, segue 
trazendo inovações, apoiando a jornada de venda 
dos corretores parceiros. Segundo levantamento 
interno da seguradora, esse também foi o melhor 
período de performance de venda em produtos de 
vida nos últimos 12 meses, sobretudo o seguro de 
vida individual.

“O brasileiro tem compreendido o papel fundamental 
do seguro de vida para um planejamento financeiro 
completo. Os corretores que estiverem alinhados a 
esse discurso e preparados para auxiliar os clientes 
de forma cada vez mais consultiva e personalizada, 
certamente continuarão tendo boas oportunidades 
pela frente”, afirma Ronaldo Marques, diretor 
executivo regional RJ/ES da Icatu.

No primeiro semestre de 2022, a companhia trouxe 
melhorias ao seguro de vida Horizonte, que passou a 
contar com um maior acúmulo de reserva, permitindo 
ao segurado acesso a um maior valor de resgate, se 
necessário. O produto ainda contempla a cobertura 
de SAF (Seguro de Assistência Funeral Familiar) para 
contratação adicional. No ano passado, a companhia 
também passou a oferecer o pagamento anual na 
comercialização do Horizonte, o que possibilitou 
aos clientes descontos em torno de 4% na apólice, 
conquistando o melhor custo-benefício na aquisição 
do produto, além de ampliar para até R$10 milhões 
o valor máximo de indenização e incluir a cobertura 
de Diária por Internação Hospitalar.

Outra melhoria, dessa vez aos novos clientes dos 
produtos Essencial e Horizonte com capital segurado 
da cobertura de morte acima de um milhão, foi 
o serviço de coleta domiciliar gratuita para os 
exames médicos que forem exigidos no processo de 
contratação. A seguradora ficará responsável pelo 
agendamento da visita de um profissional de saúde, 
para que o cliente realize seus exames com maior 
comodidade.

A Icatu tem investido também em experiência digital, 
com o objetivo de trazer mais autonomia para 
seus clientes e corretores, como ferramentas de 
venda e pós-venda, espaço virtual, onde é possível 
realizar manutenções, consultar documentos como 
certificados e extratos, além do acompanhamento 
do seguro, como coberturas contratadas, prêmio 
pago, entre outras opções.

Para essas atualizações, a Icatu realiza estudos 
quantitativos e qualitativos para compreender e 
traçar novos caminhos que ofereçam agilidade e 
flexibilidade para os clientes e corretores.  “A inovação 
digital possibilita uma maior autonomia tanto para o 
corretor na hora da venda e do acompanhamento 
pós, quanto para o cliente, que tem na palma da mão 
todas as informações necessárias e controle da sua 
apólice. O que é fundamental, já que hoje o corretor 
lida com clientes mais digitais e que necessitam de 
rapidez” conclui.

PUBLIEDITORIAL

Ronaldo Marques, diretor executivo regional RJ/ES da Icatu.
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Setor figura entre maiores 
empregadores do País 
O crescimento do setor de seguros nos últimos 
anos tem impactado o mercado de contratações de 
profissionais. A indústria de seguros, de acordo com 
a CNseg, é considerada uma das maiores geradoras 
de empregos no Brasil. Pelos dados da confederação, 
o setor abriga mais de 250 mil empregos diretos e 
indiretos, entre prestadores de serviços, corretores 
de seguros, securitários e demais profissionais da 
cadeia produtiva.  

Para o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, os 
números mostram também que o setor de seguros 
é um dos melhores para quem deseja ingressar em 
uma nova carreira, além de oferecer oportunidades 
de crescimento profissional. Isso porque o mercado 
vem registrando taxas de crescimento significativas, 
a despeito da crise pandêmica. No primeiro 
semestre deste ano cresceu 19,6% em relação ao 
mesmo período de 2021, com faturamento de R$ 80 
bilhões. As informações são da 22ª edição do Boletim 
IRB+Mercado, relatório mensal da plataforma 
IRB+Inteligência, produzido com base nos dados 
publicados pela Susep no último dia 1º de agosto.   

No acumulado de 2022, as seguradoras faturaram 
R$ 13,1 bilhões a mais que nos primeiros seis 
meses do ano passado. Os segmentos que mais 
contribuíram para a alta foram Automóvel, Vida e 
Danos e Responsabilidades com R$ 5,5 bilhões, R$ 
2,9 bilhões e R$ 2,2 bilhões a mais em faturamento, 
respectivamente. 

“Só nos quatro primeiros meses desse ano pagamos 
R$ 75 bilhões em indenizações, benefícios, resgastes 
e sorteios. Somente no ramo de Automóvel, foram 
R$ 23 bilhões em recursos devolvidos para os nossos 
segurados. Com esse valor, seria possível comprar 
380 mil carros novos. O setor de seguros tem um 
papel relevante na melhoria da qualidade de vida 
das pessoas. E quanto mais profissionais puderem 
participar desse mercado, melhor para a nossa 
sociedade”, diz Dyogo.  

O presidente da CNseg lembra que a atividade 
de seguros é uma das mais antigas da economia 
mundial. Na época do Egito antigo já se faziam 
contratos de transferência de riscos entre pessoas, o 
que pode ter sido o embrião da atividade no mundo. 
Hoje, a modernização e a inovação tecnológica 
têm sido a tônica do processo de desenvolvimento 
do setor de seguros, com o surgimento de novas 
empresas, em especial, as insurtechs.  

“Temos um ambiente dinâmico, competitivo, ou 
seja, interessante para quem está começando a 
carreira, deseja se desenvolver profissionalmente 
e ter sucesso no futuro. Estamos crescendo, nos 
modernizando e já temos mais de 6% de participação 
no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Toda 
atividade econômica precisa agregar valor à 
sociedade, só assim consegue se tornar durável e 
sustentável ao longo do tempo”, afirma Dyogo.

Texto assinado por Bianca Rocha.
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Cresce o número de usuários de 
planos
O Brasil registrou mais de 49,5 milhões de pessoas 
com planos de saúde em maio deste ano, o que 
corresponde ao aumento de 1,5 milhão (3,14%) de 
beneficiários em relação ao mesmo mês de 2021. 
Esses são os dados mais recentes divulgados pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 
julho. Segundo o levantamento, a alta foi provocada 
pelas contratações empresariais no período. 

Especialistas afirmam que a leve redução da taxa 
de desemprego no país pode ter influenciado no 
resultado divulgado pela ANS. Pelos cálculos do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
o percentual de pessoas sem trabalho no Brasil ficou 
em 9,8% em maio – a menor taxa para o período 
desde 2015. Atualmente, cerca de 70% dos planos de 
saúde provêm de contratos coletivos empresariais, 
segundo a agência que regulamenta o segmento.  

Dos 49,5 milhões de beneficiários em maio, mais de 
34 milhões correspondem aos planos empresariais, 
enquanto 8,9 milhões à categoria de contratos 
individuais ou familiares. Se a taxa de desemprego 
diminui, isso se reflete diretamente no aumento 
da quantidade de usuários de planos de saúde. De 
acordo com os dados da ANS, dos 1,55 milhão de 
novos beneficiários registrados entre maio de 2021 
e maio deste ano, 1,52 milhão foram incluídos por 
meio de convênios empresariais. 

Outro ponto que impactou o número de usuários 
de planos de saúde foi a pandemia. Desde de 
2020, o número de usuários vem numa crescente. 
A diretora executiva da FenaSaúde, Vera Valente, 
falou a respeito: “A pandemia despertou o senso 
de urgência para a contratação de planos de 
saúde, o que explica a alta expressiva de novos 
beneficiários na saúde suplementar. Aliado a isso, as 
operadoras de planos de saúde seguiram dedicadas 
a implementar estratégias para a retomada de 
clientes. A recuperação de postos de trabalho 
também contribuiu para o fenômeno”, avaliou.   

Segundo Valente, para que a curva de novos 
beneficiários continue ascendente, é fundamental 
ampliar ainda mais o acesso à saúde para a 

população brasileira. “Isso se dará por meio de maior 
concorrência, planos mais acessíveis, segmentação 
de coberturas e melhor eficiência operacional. 
Estamos empenhados para que isso aconteça em 
2022, quando se espera a revisão do marco legal do 
setor”, afirmou a diretora executiva da federação 
que representa as empresas de saúde. De acordo 
com a sua avaliação, o aumento no número de 
beneficiários de planos de saúde, além de garantir 
atendimento de qualidade para mais brasileiros, 
ajuda a desafogar o Sistema Único de Saúde (SUS), 
permitindo a concentração de recursos e esforços 
da área pública no atendimento à população de 
menor renda. 

Ainda segundo os dados da ANS, aos planos 
exclusivamente odontológicos somaram-se mais 
de dois milhões de beneficiários em um ano, um 
crescimento de 8,32% no período (maio de 2021 a 
maio de 2022), chegando a um total de 29,6 milhões 
de pessoas. Esse número superou em 252.592 
mil o mês de abril deste ano. Segundo a ANS, no 
comparativo de maio de 2022 com o mesmo mês 
em 2021, o setor registrou evolução de beneficiários 
em planos de assistência médica em 24 estados, 
sendo São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina os 
que tiveram o maior ganho em números absolutos. 
Entre os odontológicos, 26 unidades federativas 
observaram crescimento no comparativo anual, 
sendo também São Paulo, Minas Gerais e Santa 
Catarina com maior alta em números absolutos. 

ANS amplia lista de coberturas 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
incluiu novos procedimentos na lista de cobertura 
obrigatória dos planos de saúde em resolução 
publicada no fim de junho. Passam a fazer 
parte da lista os três seguintes procedimentos: 
alfacerliponase para tratar lipofuscinose 
ceroide neuronal tipo 2 (CLN2); implante 
intracerebroventricular de bomba de infusão de 
fármacos; e aplicação de contraceptivo hormonal 
injetável. A resolução estabelece que as inclusões 
passam a ser obrigatórias a partir de 22 de outubro 
deste ano.  
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Nessa mesma reunião, a ANS também aprovou 
uma normativa que amplia as regras de cobertura 
assistencial para usuários de planos de saúde com 
transtornos globais do desenvolvimento, entre os 
quais está incluído o transtorno do espectro autista 
(TEA). A partir de 1º de julho de 2022, passou a 
ser obrigatória a cobertura para qualquer método 
ou técnica indicado pelo médico assistente para 
o tratamento do paciente que tenha um dos 
transtornos enquadrados na CID F84, conforme 
a Classificação Internacional de Doenças. De 
acordo com a ANS, a normativa também ajustou 
o anexo II do rol para que as sessões ilimitadas 
com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas 
ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os 
transtornos globais de desenvolvimento. 

Em agosto, a FenaSaúde divulgou em seu site os 
mitos e verdade sobre o Rol de Procedimentos 
da ANS. Segundo a federação, “ninguém pode ser 
contra alternativas que democratizem o acesso 
à medicina privada, melhorem as condições de 

vida dos beneficiários e curem os pacientes. Mas 
é preciso garantir a segurança dos brasileiros que 
têm plano de saúde”. De acordo com a entidade, o 
debate sobre essa lista de procedimentos muitas 
vezes é baseado em informações “incorretas”.  

Entre os mitos a que a FenaSaúde se referiu 
está a afirmação de que o “o rol da ANS limita o 
atendimento de quem tem plano de saúde”. A 
federação divulgou que “o rol da ANS não reduz 
coberturas. Ele foi criado em 1998 e sempre 
incorporou novos tratamentos. Essa lista começou 
com 1.234 procedimentos e eventos. Hoje eles 
são 3.379, cobrindo todas as doenças previstas 
na CID (classificação da Organização Mundial da 
Saúde – OMS)”, disse a entidade. Outra questão 
desmitificada pela FenaSaúde é a de que o rol da 
ANS deixa pacientes sem cobertura. Segundo a 
entidade, “todas as doenças previstas pela OMS 
têm cobertura obrigatória pelos planos de saúde. O 
rol da ANS contempla tratamentos para todas elas”.

Texto assinado por Bianca Rocha.
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orEncontro da Comissão Feminina
com a Allianz 

A Comissão Feminina do Sincor-RJ realizou um 
encontro com a Diretora Comercial da Allianz Seguros 
no Rio de Janeiro e Espírito Santo, Lívia Prata, no dia 
28 de julho, na sede do Sindicato. O “Grande Encontro 
Allianz Sincor-RJ 2022” teve como mediadores os 
presidentes do Sindicato, Henrique Brandão, e da 
Comissão Feminina, Cláudia Fontenelle, além do 
diretor de Eventos da entidade, Osir Zimmermann. 

Após a abertura do evento por Cláudia Fontenelle, 
o presidente do Sincor-RJ fez uma rápida exposição 
sobre o mercado de seguros no Brasil e no Rio 
de Janeiro e reforçou o convite para que todos os 
presentes participem do VIII ENCONSEG, que será 
realizado no dia 23 de setembro. “Será um grande 
evento de trabalho, com muitas novidades para os 
Corretores de Seguros”, destacou Henrique Brandão. 

Em seguida, a convidada, Lívia Prata, falou sobre sua 
trajetória profissional na Allianz Seguros, na qual 

chegou ainda no início da carreira para trabalhar no 
Departamento de Sinistro, passando por algumas 
funções até alcançar o posto de diretora da 
seguradora.  

Ela apresentou a sua equipe e fez ainda um balanço 
sobre o mercado de seguros. 

Após agradecer a presença de todos, Lívia Prata 
destacou a força do Corretor de Seguros. “Muitos 
nem imaginam que têm essa força”, salientou. 

A executiva disse ainda que a pandemia iniciada 
em 2019 obrigou a todos a “interagir no digital”, 
até mesmo no momento de se alimentar. Isso criou 
também no mercado de seguros um novo cenário 
que obrigou a todos a se adaptarem rapidamente. 

Ele enfatizou ainda a oportunidade que o Corretor 
Seguros tem, no novo cenário pós-pandemia, para 
diversificar a sua carteira de negócios e oferecer aos 
segurados produtos e soluções diferenciados. 

No final do encontro, Cláudia Fontenelle apresentou 
todas as profissionais que compõem a Comissão 
Feminina do Sincor-RJ (além dela, integram a 
comissão Alexandra Flor, Karen Schneider, Rosângela 
Garcia e Tania Mara) e anunciou que essa equipe 
indicará uma representante para filtrar eventuais 
problemas no relacionamento com a Allianz e levá-
los a Lívia Prata. 

Presidente do Sincor-RJ, Henrique, foi um dos mediadores do 
bate-papo.

Auditório do Sindicato ficou lotado para ouvir a diretora da Allianz. 
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or Sincor-RJ promove homenagem ao 
“Dia dos Pais” 
O Sincor-RJ promoveu, dia 26 de agosto, almoço 
comemorativo ao “Dia dos Pais”. O encontro, 
realizado na tradicional Churrascaria Fogo de Chão, 
com o apoio da Bradesco Seguros, reuniu mais 
de 200 pessoas. “Agradeço aos meus diretores, 
delegados e à Bradesco Seguros por proporcionar 
esse evento tão marcante”, saudou o presidente do 
Sindicato, Henrique Brandão.  

Em razão da pandemia, essa foi a primeira 
comemoração presencial ao “Dia dos Pais” 
nos últimos dois anos. Por essa razão, o clima 
predominante no encontro foi de muita emoção e 
confraternização.  

Brandão também aproveitou a ocasião para convocar 
todos os presentes a participarem do VIII Enconseg, 
que será realizado dia 23 de setembro, no Expo 
MAG (antigo Centro de Convenções SulAmérica) e 
promete ser o maior da história do Sindicato, com a 
presença de 1.500 pessoas. “Esse evento está sendo 
organizado com todo o zelo. Conseguimos acertar 
as participações dos maiores palestrantes do Brasil”, 
destacou o presidente do Sincor-RJ.  

Ele lamentou, contudo, o fato de boa parte dos 
Corretores de Seguros do Rio de Janeiro deixar 
para fazer a inscrição “na última hora”. Henrique 
Brandão alertou que essa opção pode deixar de 
fora do encontro muitos profissionais cariocas e 

fluminenses. “Temos várias inscrições de Corretores 
de Seguros de outros estados, principalmente de São 
Paulo e do Espírito Santo. Então, estou convocando o 
Corretor de Seguros do Rio de Janeiro para participar 
desse evento, que será o melhor congresso de sua 
vida”, enfatizou. 

Já o superintendente Executivo da Bradesco Seguros 
no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, 
Pablo Guimarães, parabenizou os pais presentes 
ao evento e destacou o apoio que a companhia 
tradicionalmente oferece às iniciativas do Sincor-
RJ. “A Bradesco sempre está ao lado do Corretor de 
Seguros”, pontuou o executivo. 

A exemplo de Henrique Brandão, ao saudar os 
presentes, Guimarães, que também é presidente 
do Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro/
Espírito Santo (SindSeg RJ/ES), conclamou a plateia a 
participar do VIII Enconseg.  

Por fim, ele elogiou o trabalho realizado pela diretoria 
do Sincor-RJ. “Quero dizer que sou testemunha da 
luta de Henrique Brandão e de sua diretoria para 
abraçar, principalmente, os pequenos Corretores”, 
afirmou o executivo. 

No final do evento, houve ainda o sorteio de vários 
brindes para os presentes, realizado pelo diretor 
Social e de Benefícios do Sincor-RJ, Nilo Rocha. 

Brandão convidou os presentes a participarem do VIII Enconseg.
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Resolução muda regras para o Seguro 
RETA 

A partir de setembro, as seguradoras deverão fornecer 
à ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) todas as 
informações que forem requisitadas relativas aos 
contratos do Seguro Obrigatório de Responsabilidade 
Civil do Explorador ou Transportador Aéreo – RETA. 
É o que estabelece a Resolução 442/22 do CNSP, 
publicada no dia 10 de agosto. 

Esse seguro garante o interesse do segurado 
(explorador ou transportador aéreo, autorizado pela 
ANAC) sempre que for responsabilizado por danos 
causados a terceiros e obrigado a indenizá-los, a título 
de reparação, por decisão judicial, decisão em juízo 
arbitral, ou por acordo com os terceiros prejudicados, 
mediante a anuência da seguradora, atendidas as 
disposições do contrato.  

Segundo o texto da Resolução 442/22, a reparação 
deve se referir a danos pessoais ou materiais ocorridos 
durante viagem efetuada por aeronave operada 
pelo segurado, incluindo o reembolso das despesas 
realizadas pelo segurado em ações emergenciais 
para tentar evitar e/ou minorar os danos causados.  

A soma do valor da reparação com as despesas 
emergenciais não deve exceder, na data de liquidação 
do sinistro, o valor vigente do Limite Máximo de 
Indenização (LMI).  

O Seguro RETA deve ser contratado por apólice 
individual para cada segurado, mas a seguradora 
poderá emitir uma única apólice garantindo mais de 
uma aeronave.  

A seguradora deverá emitir um certificado de seguro 
previamente a cada viagem de cada aeronave, exceto 
se a vigência for por período determinado, situação 
em que emitirá, para cada aeronave, um certificado 
de seguro permanente para todas as viagens durante 
a vigência do contrato.  

Com relação aos danos a passageiros e tripulantes, 
a viagem de uma aeronave compreende o período 
de permanência a bordo, em voo ou manobra, e as 
operações de embarque e desembarque.  

Atendidas as disposições do contrato, o segurado terá 
direito à garantia, ainda que os danos decorram de 
atos ilícitos culposos ou dolosos, praticados por seus 
empregados ou por pessoas a estes assemelhadas; 

atos ilícitos culposos praticados pelo segurado, pelo 
beneficiário ou pelo representante legal de um ou de 
outro, se o segurado for pessoa física; ou atos ilícitos 
culposos, praticados pelos sócios controladores, 
dirigentes, administradores, beneficiários e 
respectivos representantes legais.  

Durante a vigência do seguro, para cada aeronave 
segurada, as partes estipulam um LMI para cada 
cobertura contratada, que representa o limite máximo 
de responsabilidade da sociedade seguradora por 
sinistro, em cada viagem, atendidas as demais 
disposições do contrato.  

Os LMI das coberturas contratadas são independentes, 
não se somam nem se comunicam com os demais.  

O texto estabelece ainda que, se um mesmo 
evento causar danos múltiplos ou sucessivos, e em 
decorrência destes o segurado reivindicar diversas 
vezes a garantia, todos os pleitos julgados procedentes 
serão considerados como um único sinistro.  

A garantia do Seguro RETA está condicionada à 
contratação obrigatória de coberturas básicas 
específicas, mais as de Responsabilidade Civil 
por Danos Pessoais, Causados a Passageiros, a 
Tripulantes, a terceiros não transportados, na 
superfície; por abalroamento; por danos à carga ou 
à bagagem de passageiros despachada; e por atraso 
de embarque.  

O segurado terá que comunicar à seguradora qualquer 
alteração que ocorra nos dados da proposta de seguro, 
com, no mínimo, cinco dias úteis de antecedência ao 
término do prazo, cabendo à seguradora pronunciar-
se dentro de novo prazo, idêntico, contado a partir do 
recebimento da comunicação, sobre a aceitação da 
proposta alterada, ou não.  

A norma veda quaisquer pagamentos, a título de 
prêmio, antes da aceitação da proposta.  

Se a ANAC majorar, durante a vigência do contrato 
de Seguro RETA, os valores dos LMI, que resultem 
em valores superiores aos fixados na apólice, por 
aeronave/viagem, estes últimos deverão contemplar 
os novos valores, com consequente cobrança de 
prêmio adicional, cujo pagamento estará sujeito às 
disposições deste contrato.  



SINCOR-RJ PREVIDÊNCIA & SEGUROS • Nº 685
N

or
m

as

26

Conheça as novas regras válidas para 
os seguros de pessoas 
Começaram a vigorar no dia 1º de agosto as novas 
regras complementares de funcionamento e os 
critérios para operação das coberturas de risco de 
seguros de pessoas, estabelecidas pela Circular 
667/22 da Susep, publicada no dia 06 de julho.  

A norma estabelece que as condições contratuais do 
seguro deverão estar à disposição do proponente 
antes da emissão do bilhete ou da assinatura da 
proposta de contratação, no caso de plano individual, 
ou da proposta de adesão, no caso de plano coletivo.  

O Corretor de Seguros deverá assinar declaração, 
que poderá constar da própria proposta, de que 
tomou ciência das condições contratuais.  

As seguradoras serão responsáveis direta ou 
indiretamente pelas informações e serviços 
prestados por seus intermediários e por todos 
aqueles que comercializarem seus produtos.  

As propostas e as condições contratuais deverão 
informar que a aceitação da proposta está sujeita 
à análise do risco e que o registro do produto 
é automático e não representa aprovação ou 
recomendação por parte da Susep.  

Deverá ser informado ainda ao segurado que ele 
poderá consultar a situação cadastral do corretor 
de seguros e da seguradora no site da Susep (www.
susep.gov.br). 

As condições contratuais deverão ser expressas em 
linguagem clara, objetiva e de fácil entendimento, 
bem como deverão apresentar, com destaque, as 
obrigações ou restrições de direito do segurado.  

Segundo a circular, não poderão constar das 
condições contratuais cláusulas coercitivas, desleais, 
abusivas, incompatíveis com a boa-fé ou que 
estabeleçam obrigações iníquas, que coloquem o 
segurado, beneficiário ou assistido em desvantagem, 
ou que contrariem a regulação em vigor.  

A denominação do plano de seguro, incluindo o nome 
fantasia dos planos de seguros comercializados, se 
utilizado, não deverá induzir os segurados a erro 
quanto à abrangência das coberturas oferecidas.  

As peças promocionais e de publicidade deverão 
ser divulgadas sob a supervisão das companhias 
seguradora, sendo respeitadas rigorosamente as 
condições contratuais e a regulamentação de práticas 
de conduta no que se refere ao relacionamento com 
os clientes.  

As seguradoras se responsabilizarão pelas 
informações contidas na publicidade do produto 
que vier a ser veiculada, assegurando, dessa forma, 
aos segurados todos os direitos e condições ali 
elencados, bem como pela transparência de todo o 
processo.
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A Federação Nacional de Saúde Suplementar 
(FenaSaúde) realizou, dia 10 de agosto, a 10° edição 
do “Debates FenaSaúde”. 

Na abertura do evento, a diretora-executiva da 
Federação, Vera Valente, lembrou que, em março 
deste ano, foi publicada a Lei 14.307, que alterou a 
Lei dos Planos de Saúde (9.656/98), estabelecendo 
novas diretrizes a serem seguidas pelas operadoras 
de planos de saúde no que tange o processo de 
atualização das coberturas da Saúde Suplementar. 
“Isso inclui a definição de metodologias para se 
chegar a um parâmetro do que deve ou não ser 
coberto à luz da avaliação técnica, os chamados 
limiares”, explicou. 

Já o professor titular da Faculdade de Medicina 
da UERJ, Denizar Vianna, comentou os conceitos 
relacionados ao tema, trazendo entendimento sobre 
decisões, método, histórico, avanços, métricas e 
panorama internacional.  

Ao citar Willian Osler, mundialmente reconhecido 
como pai da “Medicina Moderna”, Vianna expressou 
os desafios das tomadas de decisão em saúde. 

‘’Lidamos com a incerteza biológica e precisamos, 
minimamente, qualificar o nosso processo decisório’’.  

Ele também citou o economista John Kenneth 
Galbraith, sobre as incertezas e problemas dos 
modelos econômicos. ‘’Estamos diante de dois 
cenários desafiadores: a tomada de decisão na 
área da saúde e a questão econômica. Como vamos 
avançar para melhorar os processos de decisão?’’, 
questionou o professor ao avançar com os principais 
aspectos de limiares em saúde no Brasil e no mundo. 

Na sequência, Vania Cristina Canuto, diretora 
do Departamento de Gestão e Incorporação de 
Tecnologias e Inovações em Saúde do Ministério 
da Saúde, abordou a estruturação técnica e a 
importância da atuação da Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) para 
a boa avaliação econômica e crítica aos dossiês da 
indústria, que está em constante evolução. 

CVG-RJ participa de evento sobre Seguro de Vida 

O vice-presidente do CVG-RJ, Ênio Miraglia, participou 
da “4ª Jornada Capixaba do Seguro de Vida”, que 
aconteceu no dia 4 de agosto, em Vitória (ES). Na 
ocasião, ele destacou que o mercado de seguros, 
especialmente o de Vida, é de grande relevância 
para a economia do país e cheia de oportunidades. 
“É um mercado ainda em ascensão. Os Corretores 
de Seguros são essenciais para conquista de novos 
clientes”, salientou. 

Miraglia destacou ainda que o CVG-RJ tem uma 
parceria com a APROMES, entidade da Espanha 
e Portugal, para a realização de cursos, e com 
seguradoras, para treinamentos. O Clube promove 
também encontros entre seguradoras e Corretores 
para treinamentos de novos produtos a fim de 
incrementar o mercado de Vida. 

Cresce procura por Seguro Residencial 

O estado do Rio de Janeiro registrou um crescimento 
de 12% em número de contratações do seguro 
Residencial da Bradesco Seguros no 1º semestre de 
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FenaSaúde debate mudanças na 
Saúde Suplementar 

Vera Valente.
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2022, em comparação ao mesmo período do ano 
passado.  

O trabalho remoto ou em formato híbrido 
potencializaram a busca por proteção.  

Segundo a Bradesco Seguros, entre as coberturas 
que mais atraem consumidores consta a que é 
voltada para atividade comercial na residência, com 
foco em microempreendedores individuais (MEI).  

Os números de crescimento também podem ser 
justificados por uma realidade cada vez mais 
comum nas cidades brasileiras: os estragos 
causados por chuvas e inundações. Somente nos 
últimos dois anos (2020 e 2021), o montante de 
indenizações pagas a segurados ultrapassa a cifra 
dos R$ 20 milhões.  

AXA lança plataforma para Corretores de 
Seguros parceiros 

A AXA lançou a plataforma “Meu Mundo AXA”, 
com novas ferramentas disponíveis no “Portal 
do Corretor” para ajudá-los a potencializar suas 
carteiras, a aumentar o volume de negócios e a ficar 
por dentro do que acontece na seguradora, além 
de funcionar como um espaço para interações. 

Através do “Meu Mundo AXA”, os parceiros da 
seguradora têm acesso ao “Corretor Pro”, um leque 
de treinamentos de todos os produtos e soluções da 
companhia em um formato muito mais dinâmico.  

Essa é uma estrutura com conteúdos exclusivos e 
que ajudam a alavancar ainda mais os negócios, 
com vídeos e materiais de apoio para os corretores 
atuarem de forma consultiva nos seguros 
Vida, Condomínio, Transporte, Empresarial e 
Massificados.  

“O Meu Mundo AXA é uma plataforma análoga ao 
Portal que traz outros serviços para os corretores. 
É uma porta de entrada para novas funcionalidades 
que vamos disponibilizar, sempre ouvindo as 
necessidades e os anseios dos nossos parceiros, 
para oferecermos cada vez mais recursos para 
ajudá-los no seu dia a dia”, afirma Danielle 
Titton Fagaraz, superintendente de Marketing e 
Planejamento Comercial da AXA.  

Allianz leva Corretor a shows internacionais 

A nova campanha de incentivo aos Corretores 
de Seguros da Allianz, intitulada “Allianz e você, 
um show à parte”, levará 240 profissionais, mais 

um acompanhante, para assistir a duas grandes 
apresentações internacionais no Allianz Parque. 

A primeira etapa, concluída em 31 de julho, 
contempla 60 Corretores de Seguros com ingressos 
para o show de Justin Bieber, que desembarca no 
Brasil em setembro com a tour “Justice World Tour”. 
Os participantes que alcançaram os dois primeiros 
lugares no ranking de cada regional ganharão 
um par de ingressos para curtir o espetáculo do 
camarote da Allianz Seguros, além de passagens 
aéreas, hospedagem e traslado.  

Já os profissionais que conquistarem do 3° ao 
10° lugar terão direito a um par de ingressos nas 
cadeiras. A ação é direcionada aos Corretores que 
atuam com os produtos Allianz nos ramos Vida 
Individual, Acidentes Coletivo e Vida Coletivo. 

A segunda etapa, vigente até dia 31 de agosto, é 
destinada aos parceiros nas carteiras Condomínio, 
Empresa, Empresa PME, Habitacional e Residência. 
Serão premiados 180 profissionais.  

Os corretores que alcançarem do 1° ao 7° lugar 
nos rankings regionais irão assistir, em outubro e 
com direito a um acompanhante cada, um show da 
tour “Music of the Spheres”, do Coldplay, também 
do camarote da Allianz – com passagens aéreas, 
estadias e traslado inclusos.  

Para os corretores contemplados do 8° ao 30° 
lugar, serão destinados exclusivamente um par de 
ingressos nas cadeiras no Allianz Parque. 

“A Allianz busca, cada vez mais, contribuir para a 
ampliação do portfólio de seus parceiros. Nesta nova 
campanha de incentivo, unimos essa necessidade 
com a paixão pela música e com a possibilidade 
de viver uma experiência inesquecível em uma das 
maiores arenas multiuso da América Latina, que é 
uma das ‘casas’ da Allianz”, afirma Karine Barros, 
diretora executiva Comercial da seguradora. 

Participam automaticamente da campanha os 
Corretores de Seguros, pessoa física ou jurídica, 
com registro regular na Susep e cadastros ativos na 
Allianz até 20 de abril deste ano.  

As pontuações envolvem metas de incremento de 
PEL (Prêmio Emitido Líquido) e carteira, que, quando 
alcançadas de forma integral, são transformadas 
em pontos. 
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A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) 
está enviando a todos os candidatos à Presidência 
da República nas eleições deste ano um documento 
contendo 31 propostas para o desenvolvimento 
brasileiro e do mercado de seguros. De acordo 
com a entidade, esse trabalho é dividido em seis 
temas distintos, abrangendo questões relacionadas 
especificamente ao mercado de seguros, previdência 
complementar e capitalização, e também ao 
contexto econômico atual do País. 

Em entrevista ao “Programa Central das Eleições”, 
da TC Rádio, transmitido no dia 18 de agosto pelo 
YouTube, o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira 
revelou que o tema “proteção social” tem destaque 
entre essas propostas.  

Isso porque, segundo o presidente da CNseg, é 
justamente a camada da população de renda mais 
baixa a mais beneficiada pela proteção oferecida 
pelo mercado de 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”, frisou Oliveira.  

Nesse contexto, Dyogo Oliveira ressaltou que 
as medidas apresentadas no documento têm 

como objetivo principal ampliar a porcentagem 
da população brasileira com acesso à proteção 
securitária.   

Ele informou ainda que as propostas abrangem os 
seguros de proteção patrimonial, relacionados à 
previdência privada complementar, à vida, à saúde 
suplementar e à capitalização.   

No que se refere à previdência complementar, 
uma das principais propostas da CNseg é que o 
modelo atual, onde o empregador contribuiu com 
uma quantia e a sua empresa contribui com o 
mesmo valor seja ampliado para as empresas de 
menor porte. Além disso, é proposta também a 
criação de um mecanismo de adesão automática do 
trabalhador ao programa.   

SAÚDE

A Confederação também propõe aos presidenciáveis 
um novo marco para a saúde suplementar, com 
a criação de um modelo mais flexível, que possa 
oferecer diferentes tipos de planos para púbicos 
distintos. A entidade entende que esse é o melhor 
caminho para se alcançar, no Brasil, um maior 
número de beneficiários.  

A entidade argumenta que, além de aumentar 
o número de pessoas com acesso à saúde 
suplementar, essa medida reduziria a sobrecarga 
do SUS (Sistema Único de Saúde), que, dessa forma, 
necessitaria atender a menos gente.  

O documento trata ainda da reforma tributária, 
através da proposta de 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 Dyogo Oliveira.  

Ele acrescentou que o objetivo é dotar o Brasil 
de uma legislação moderna, com mais clareza e 
precisão, que gere menos litígio e contribua, assim, 
para o aumento da formalização dos trabalhadores 
e, consequentemente, de suas rendas.

Documento visa ampliar a porcentagem da população com 
acesso à proteção securitária.

CNseg envia documento com 31 
propostas aos presidenciáveis 
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O presidente da Federação Nacional de Previdência 
Privada e Vida (FenaPrevi), Edson Franco, ministrou 
palestra sobre o tema “Seguro de Vida: Impactos 
da pandemia e necessidade de proteção”, durante 
evento realizado pelo Clube Vida em Grupo São Paulo 
(CVG-SP), no dia 9 de agosto.  

Na ocasião, Franco destacou o potencial do seguro 
vida e dos demais ramos de seguros de pessoas, que 
desde 2017 registram crescimento contínuo de 10% 
ao ano na arrecadação de prêmios, somando R$ 51 
bilhões, apenas em 2021.  

Para dimensionar esse bom desempenho, ele 
comparou o resultado com a evolução do seguro 
automóvel, que no mesmo período cresceu apenas 
3% ao ano. Já a previdência privada também cresceu 
5% na captação bruta, alcançando R$ 138 bilhões em 
2021. 

Franco observou ainda que a pandemia fez aumentar 
a procura pelos seguros de pessoas, em especial 
os seguros de vida, prestamista, doenças graves e 
seguro funeral.  

O mais importante, no entanto, foi o volume de 
recursos que o mercado de seguros devolveu à 
sociedade na forma de indenizações, que apenas no 
ano passado atingiu R$ 17,6 bilhões, dos quais R$ 5 
bilhões para sinistros causados pela pandemia.  

Entre abril de 2020 e junho de 2022, o setor pagou 
R$ 6,8 bilhões em sinistros de morte pela Covid, 
beneficiando 183 mil famílias. 

Para o dirigente, a decisão da maioria das seguradoras 
de indenizar sinistros causados pela Covid, apesar 
de a pandemia ser um risco excluído das apólices, 
foi uma demonstração de coragem. “Foi como um 
cheque em branco, mas a decisão foi correta do 
ponto de vista ético e moral e preservou a imagem 
do setor”, disse.  

Já a previdência privada, que experimentou alta 
de resgastes no ano passado, também deu a sua 
contribuição. “O fato é que a liquidez da previdência 
serviu para socorrer as pessoas no momento de 
desemprego, de necessidade”, observou. 

POTENCIAL 

Apesar de o Brasil ocupar o 13º lugar no ranking 
da economia mundial, o seguro de pessoas está na 

distante 37ª posição de participação de prêmios no 
PIB, atrás de países como Chile, Bolívia e Uruguai.  

Para Franco, esse descompasso demonstra que o 
ramo tem muito potencial de crescimento. “Sei que 
depende de maior renda e de conscientização das 
pessoas, mas o potencial existe e algumas coisas 
estão ao nosso alcance”, pontuou. 

PESQUISA 

Edson Franco citou dados de uma pesquisa 
encomendada pela FenaPrevi ao Datafolha, em 
2021, que demonstram o impacto da Covid no 
comportamento das pessoas, revelando, inclusive a 
preocupação com a proteção familiar.  

Essa pesquisa apontou que durante a pandemia 17% 
dos entrevistados fizeram algum tipo de seguro (6% 
de vida e 8% de saúde). “Com a pandemia, a morte 
deixou de ser um tabu. Está mudando a percepção 
das pessoas em relação à necessidade de proteção 
da renda. É uma oportunidade que não podemos 
perder”, salientou o presidente da FenaPrevi. 

A pesquisa também revelou um cenário contraditório: 
62% dos que têm seguro de carro não contrataram 
um seguro de vida.  

No entanto, destes, 68% estão dispostos a repensar 
essa opção. Na avaliação de Edson Franco, o dado 
demonstra não apenas o gap de proteção à renda no 
país, como evidencia o papel do mercado de seguros.
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Franco: aumento da demanda durante a pandemia mostra 
que ramo ainda tem muito espaço para se desenvolver

FenaPrevi destaca potencial dos 
seguros de pessoas 
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A Resolução 443/22 do Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP), publicada dia 08 de agosto 
no Diário Oficial da União, estabelece regras para a 
oferta pelas seguradoras de serviços de assistência 
complementares ao seguro.  

De acordo com essa norma, que entra em vigor no 
dia 1º de janeiro de 2023, os serviços englobados 
pela resolução são aqueles vinculados a contrato 
de seguro; devem estar previstos em documento 
próprio, apartado do plano de seguro, sem 
encaminhamento para registro na Susep; não podem 
ser prestados diretamente pelas seguradoras; não 
podem ser pagos ao segurado ou ter seu valor a ele 
reembolsado, sob qualquer forma; e não devem 
estar previstos na nota técnica atuarial do plano de 
seguro. 

Quando cobrado do segurado, o pagamento 
referente aos serviços de assistência poderá ser 
realizado no mesmo instrumento de cobrança do 
prêmio comercial, desde que esteja devidamente 
discriminado. 

As seguradoras assumem responsabilidade 
subsidiária perante o segurado pela prestação 
dos serviços de assistência de que trata a norma 
resolução. 

O texto estabelece ainda que o descumprimento ao 
disposto nesta norma do CNSP pode caracterizar 
ato nocivo às diretrizes e normas que regem a 
política nacional de seguros privados, sujeitando 
as seguradoras e seus administradores às medidas 
e sanções legais e regulamentares previstas nas 
normas vigentes. 

As novas regras não se aplicam apenas aos serviços 
indispensáveis “ao fiel cumprimento de direitos 
e obrigações inerentes ao contrato de seguro ou 
aqueles prestados como forma de indenização de 
coberturas securitárias”. 

A Susep fica autorizada a editar regulamentação e a 
adotar as medidas julgadas necessárias à execução 
do disposto nesta Resolução. 

Norma regula assistência complementar

Veja o que muda no “Stop loss” 

A partir de setembro, entra em vigor a Circular 670/22, que consolida as normas referentes ao seguro 
de “stop loss”, o qual garante a estabilidade operacional do segurado face aos compromissos por ele 
assumidos perante os usuários, mediante a assunção da parte dos riscos que supere a franquia estabelecida 
contratualmente. 

O texto estabelece os critérios mínimos que deverão ser observados pelas seguradoras.  

O contrato de seguro deverá prever franquia por risco segurável.  

Será obrigatória a inclusão de limite máximo de indenização nas condições de contratação. Os critérios 
para estabelecer esse limite deverão estar previstos na nota técnica atuarial do plano de seguro, de acordo 
com os riscos seguráveis.  

A apólice deverá fixar o prazo de vigência perfeitamente determinado, sendo vedada a renovação 
automática.  

Será facultada a reversão de excedente técnico ao final da vigência da apólice, desde que previsto 
contratualmente. O critério de reversão de excedente técnico deverá constar na nota técnica atuarial.  

Na hipótese de existência de ligação societária entre segurado e a seguradora, conforme regras dispostas 
em normativos específicos que tratam sobre relações societárias, a formalização da apólice dependerá de 
prévia aprovação da Susep.  

Os riscos assumidos pelo segurado, passíveis de cobertura pelo seguro “Stop Loss”, calculados a partir da 
franquia estabelecida contratualmente, poderão ser determinados, isolada ou conjuntamente, em função 
de cada usuário; determinado evento; ou toda carteira do segurado.  

As condições contratuais do seguro e a caracterização do evento coberto poderão oferecer cobertura para 
parte da carteira do segurado.
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O ano de 2021 foi marcado com considerável 
crescimento de emissões de certificados digitais, 
que viabilizam a identificação do indivíduo e a 
assinatura qualificada, nos termos da Lei nº 14.063, 
de 23 de setembro de 2020. O expressivo número 
de empresas abertas nesse período foi fator que 
contribuiu com esse aumento.  

No ano de 2022, as oportunidades continuam 
crescendo, pois já foram abertas mais de dois milhões 
de novas empresas (até o momento), de acordo com 
os dados do Mapa de Empresas, disponível no portal 
do Governo Federal.  

E o que essas informações contribuem para o 
mercado de certificação?  

A aquisição dos certificados digitais por empresas 
decorre, muitas vezes, das obrigações tributárias 
lançadas pelo governo, que exige a utilização da 
ferramenta como medida de segurança, permitindo 
o acesso identificável dos indivíduos aos sistemas 
governamentais.  

A título de exemplo, destaque-se que todas as 
empresas, com exceção do Microempreendedor 
Individual (MEI), são obrigadas a emitir Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e), mediante utilização do certificado 
digital, conforme disposto na Lei nº 14.063, de 23 de 
setembro de 2020.  

Assim, se considerarmos os dados do Mapa de 
Empresas, excluindo aquelas optantes pelo tipo 
MEI, temos 440 mil novas empresas, só no ano de 
2022 como potenciais consumidores de certificados 
digitais, ou seja, novos negócios, novos clientes e 
oportunidades.

Em análise dos dados publicados no site do Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), que 
relacionam certificados emitidos x a projeção de 
emissão para 2022, é possível identificar que 50% da 
projeção para este ano já foi atingida.  

As informações apresentadas acima corroboram 
para demonstrar como o mercado da certificação 
digital é crescente e com emissões recorrentes, 
o que tem atraído os corretores de seguros a se 
credenciar como Autoridade de Registro (figura 
responsável por atender aos clientes da certificação 
digital) com o intuito de agregar ainda mais valor ao 
seu trabalho, trazer novos clientes e ofertar novos 
produtos. 

Rafael Caprarole – Gestor de Rede da AC Sincor Rio. 

O Mercado da Certificação Digital como 
Oportunidade Crescente 
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O mercado de seguros vem crescendo, 
exponencialmente, sobretudo com a incorporação 
de novas coberturas nos mais diversos ramos de 
produtos e riscos existentes no mercado. É preciso, 
no entanto, um olhar apurado do profissional 
responsável pela intermediação e comercialização 
destes produtos – o corretor de seguros – para 
que possa fornecer ao seu cliente toda informação 
necessária à perfeita contratação do produto e, ao 
final, a satisfação plena com o serviço prestado. 

Neste prisma, a perfeita compreensão e conhecimento 
dos reflexos judiciais sobre os produtos de seguros é 
qualidade mais que necessária ao bom profissional, 
sobretudo porque, a depender do risco x produto 
adequado, eventual conhecimento destes reflexos 
pode mitigar eventuais prejuízos aos clientes. 

Exemplo deste cenário colocado acima é o Seguro-
Garantia Judicial - recentemente alterado pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

– na circular nº 662/2022; cuja função é a de 
garantir o juízo em eventual ação de execução. 
Notadamente, na execução fiscal – Lei nº 6.830/80, 
mais precisamente no inciso II do Art. 9º, admite-se 
a possibilidade de o executado apresentar, como 
garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e 
multa de mora e encargos indicados na Certidão de 
Dívida Ativa - II - oferecer fiança bancária ou seguro 
garantia. 

Tal possibilidade decorre de previsão legal insculpida 
no Art. 805 do Código de Processo Civil, revelando a 
opção ao executado de se utilizar de medida menos 
gravosa à satisfação do crédito que está sendo 
executado. Não menos importante é o conhecimento 
de que a apólice a ser emitida deve compreender o 
período de exposição ao risco, ou seja, deve garantir 
o risco durante toda a tramitação do processo que, 
em muitos casos, perdura por anos a fio. 

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ 
- entendeu que é possível a utilização do seguro-
garantia para assegurar a execução fiscal, logo, a 
apresentação do seguro-garantia, pode ser medida 
utilizada para garantia do juízo, contudo, a apólice 
deve garantir todo o período de tramitação do 
processo, sob pena de se tornar inidônea, ou seja, 
sem efeitos práticos, caso seja emitida com prazo 
de validade determinado, podendo haver o risco 
de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida. 
(STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1.924.099-MG, Rel. Min. 
Benedito Gonçalves, julgado em 24/05/2022). 

O conhecimento dos reflexos judiciais nos produtos 
de seguro é medida que se impõe aos profissionais 
atuantes no mercado segurador; atualização 
constante nunca é demais, sobretudo quando o 
interesse dos clientes está em jogo.

Lívia Maria Pereira Hellmeister é advogada, 
consultora jurídica do SINCOR-RJ, pós-graduada 
em Direito e Processo do Trabalho pela 
Universidade Cândido Mendes.

Reflexos judiciais nos produtos de 
seguro: Seguro-Garantia
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Mercado une forças contra associações




