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3ª Reunião da Comissão Especial de Inovação e Insurtech
1. Local e data da Reunião
A reunião foi realizada no dia 16/04/2018, às 10h na sala de reunião do 13º andar da sede
da Susep – Rio de Janeiro/RJ.
2. Temas abordados
 Abertura: O Diretor da DICON, Carlos de Paula, abriu a reunião agradecendo
o engajamento dos membros da Comissão e relatou que o tema inovação
tecnológica foi também debatido na última reunião da ASSAL, em abril, na
República Dominicana, particularmente no que se refere ao risco
cibernético. O Diretor ainda fez um resumo sobre as atividades da Comissão
até o momento, ressaltando que a 1ª fase dos trabalhos, a onda evolutiva,
foi praticamente toda realizada, como também a 2ª fase, que representa a
maior aproximação da SUSEP com seus pares, de modo que agora a
Comissão deverá partir para a 3ª fase, que será a ampliação da discussão
com a inclusão de participantes do ambiente de Insurtechs.
 Aprovação da memória da 2ª reunião: O documento foi aprovado. Os
membros Wander (KPMG), Ismael (Fenacap) e Natália (Funenseg)
manifestaram não terem recebido o documento. O mesmo ficou de ser
enviado a eles, posteriormente, pela Coordenadora da Comissão, Natalie
Hurtado.
 Apresentação das ações das subcomissões formadas em 2017:
a. Aproximação da SUSEP com o ambiente de start-ups e com outros
supervisores do mercado financeiro: foram relatadas as
participações nos eventos da InsurTech 2018 e da reunião com CVM
e Previc, bem como a participação da SUSEP no LAB de Inovação
Financeira do BID/ABDE/CVM.
b. Operacionalização por meios remotos: a principal ação foi a
publicação da Resolução CNSP nº 359/2017, a qual foi muito elogiada
pelos representantes do mercado e pelas novas Insurtechs,
conforme relato sobre o evento InsurTech 2018, no qual a SUSEP foi
representada pela servidora Natalie Hurtado. O maior avanço
percebido foi o equacionamento da questão do não repúdio. O
Coordenador-Geral da CGETI, Hugo Silva, chamou a atenção de todos
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para observarem o Projeto de Lei nº 9194/2017, o qual estabelece
que operações de seguro devem ocorrer com certificação digital.
c. Comunicação: Foi relatada a reunião realizada com o representante
da Fenaprevi, Helder Molina, no dia 10/01/2018, que em 11/04/2018
enviou documento com algumas solicitações. Nesta reunião, ficou
acertado que Funenseg, CNseg e Fenacor elaborarão em conjunto
proposta de nomenclatura para submeter à Comissão na próxima
reunião. Foi debatida a proposta de auto-regulação do mercado para
facilitar o entendimento do consumidor sobre os termos de seguro e
condições gerais da apólice.
 Apresentação Eduardo: Experiência no UK (segue em anexo).
 Apresentação Wander: ficou adiada para a próxima reunião.
3. Outros Assuntos
Cronograma: reuniões bimensais, segunda-feira, 10:30h.
18 de Junho
20 de Agosto
22 de Outubro
17 de dezembro
4. Próximos passos
 A agenda de Insurtech passará a compor a pauta da reunião de Coordenação
Interna da SUSEP em caráter permanente.
 Aprofundar o conceito de sandbox regulatório e refletir o que faz sentido para a
SUSEP e para o mercado de seguros.
 Compreender os obstáculos para as insurtechs brasileiras se estabelecerem no
Brasil.
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