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Jornal Valor Econômico lança Caderno Especial sobre Seguros, 
Previdência e Capitalização 

Publicação traz entrevista com o Presidente da CNseg, Marcio Coriolano 

 

 

FenaSaúde divulga 
posicionamento sobre 
suspensão de reajustes de 
planos e seguros de 
saúde 
 

Decisões judiciais aumentam 
custos e mensalidades 

Ao lado da Superintendente Solange 
Vieira, participaram do webinar o 
Presidente da FenSeg, Antonio Trindade, 
e o Coordenador do Grupo de Economia 
da Infraestrutura & Soluções Ambientais 
da FGV, Gesner Oliveira. A moderação do 
debate ficará por conta do Diretor-
Presidente da BMG Seguros, Jorge 
Sant’Anna. 

Confira o webinar da FGV sobre  os 
avanços regulatórios no setor de seguros 

Susep abre consulta 
pública sobre seguros de 
danos para cobertura de 
grandes riscos 

Rádio CNseg agora em formato de 
podcast 

 

Confira a nova versão do Guia 
de Acesso do Consumidor às 
Empresas de Seguros lançada 
em dezembro de 2019. 

 

Campanha dissemina 
informações mais precisas sobre 
funcionamento da saúde 
suplementar 

 

“Conheça os seguros gerais”: 
série Seguro Rural 

 

Previdência complementar ganha 
força com convênio inédito entre 
entidades abertas e fechadas 

 

Melhora das projeções sinaliza 
que crise pode ser menos pior do 
que o previsto 

Agosto de 2020 Publicação mensal da Superintendência de Relações de Consumo e Sustentabilidade – SUREC  |  E-mail: surec@cnseg.org.br 

Este é o Boletim Informativo de Relações de Consumo da CNseg. Neste boletim mensal você 
vai encontrar registros da agenda de interação da CNseg com as entidades de defesa do 
consumidor, além de informações úteis para atendimento aos consumidores do Setor de Seguros. 
 
Boa leitura! 

Desafios e riscos trabalhistas 
do home office em debate em 
webinar da CNseg 

Pandemia altera valores profundos 
relacionados ao modo de vida, trabalho e 
consumo e organizações precisam estar 
preparadas para essas mudanças. “A 
humanidade não se coloca desafios que 
não possa resolver”, disse o Presidente da 
Confederação Nacional das Seguradoras - 
CNseg, Marcio Coriolano, ao abrir o 
CNseg Webinars “O Desafio do Trabalho 
Remoto e os Impactos na Cultura 
Organizacional“. 

A publicação informa que a pandemia atrapalhou 
os planos de repetir em 2020 o bom desempenho 
de 2019, fazendo com que abril deste ano fosse 
considerado um dos piores da história recente do 
setor segurador brasileiro em termos de 
desempenho. Em maio, a situação melhorou, com 
crescimento de 11,4% na arrecadação em relação 
ao mês anterior mas, de acordo com o Presidente 
da CNseg, Marcio Coriolano. “Em grande parte 
isso foi influenciado pelos produtos 
previdenciários. Sem PGBL e VGBL, haveria queda 
de 2,3%.”, afirmou Coriolano.  

2º WebTec da CNseg debateu a 
inflação e seus impactos no 
consumo, nos investimentos 
e na atividade econômica 

O evento contou com as participações de 
Pedro Simões, economista do Comitê de 
Estudos de Mercado (CEM) da CNseg; do 
Diretor Financeiro do Grupo Bradesco 
Seguros e Presidente da Comissão de 
Investimentos da FenaPrevi, Vinicius Cruz; 
do Head de Educação Financeira da XP 
Investimentos, Thiago Godoy; e do 
Gerente do Sistema Nacional de Índices de 
Preços ao Consumidor, responsável pela 
produção do IPCA, Pedro Kislanov. 

Tem alguma dúvida sobre seguros, previdência complementar aberta, capitalização, ou deseja indicar 
um tema para as próximas edições deste Boletim? Escreva para a CNseg! surec@cnseg.org.br 

 

A Susep promoveu no dia 18 de agosto, às 11h, o webinar 
sobre a simplificação do mercado de seguros de danos 
massificados. O objetivo do evento foi apresentar as 
propostas da consulta pública sobre o tema, que está aberta 
até o dia 09 de setembro. A iniciativa está alinhada com os 
seguintes objetivos estratégicos da autarquia: “Simplificar a 
regulação dos mercados” e “Ambiente favorável ao 
desenvolvimento de um mercado competitivo, transparente, 
inovador e com maior cobertura”. 

Susep promove webinar sobre simplificação do mercado de seguros 
de danos massificados 
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SAIBA MAIS NOS SEGUINTES CANAIS 
DE COMUNICAÇÃO DA CNseg: 

As operadoras de planos e seguros de saúde 
associadas à FenaSaúde tomarão todas as 
providências para cumprir as determinações a 
respeito da suspensão de reajustes por 120 
dias, em conformidade com a decisão 
anunciada pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). 

https://www.facebook.com/CNseg/
https://www.linkedin.com/company/cnseg/?originalSubdomain=br
https://www.youtube.com/channel/UC6PasI3AHX9NGmYZsfpLT9g
http://radio.cnseg.org.br/
mailto:surec@cnseg.org.br
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