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4ª Reunião da Comissão Especial de Inovação e Insurtech
1. Local e data da Reunião
A reunião foi realizada no dia 18/06/2018, às 10h na sala de reunião do 13º andar da sede
da SUSEP – Rio de Janeiro/RJ.
2. Temas abordados
 Abertura: Inicialmente, foi apresentado um vídeo sobre Inovação, cujo
arquivo segue em anexo. Posteriormente, o Diretor da DICON, Carlos de
Paula, abriu a reunião enfatizando que Inovação será o tema do futuro,
independentemente de nosso conhecimento prévio, sendo um aspecto
inexorável da sociedade global nos próximos anos. Retomando a
continuidade da agenda, o Diretor ainda agradeceu a participação dos
presentes, sobretudo daqueles que tinham reuniões concomitantes em
suas próprias organizações e ainda assim mantiveram o compromisso em
participar deste fórum.
 Aprovação da memória da 3ª reunião: O documento foi aprovado.
 Apresentação das propostas de comunicação pela CNseg, Fenacor e
Funenseg (conforme acordado na 3ª reunião):
a. Na reunião anterior, ficou acordado que CNseg, Fenacor e Funenseg
apresentariam o resultado de um trabalho já realizado a respeito de
propostas de melhoria na comunicação com o consumidor de
seguros, previdência privada e capitalização, a partir, por exemplo,
da eliminação de alguns dados das condições gerais nas apólices e
bilhetes e da simplificação de termos de seguro para melhor
entendimento do consumidor.
b. No entanto, a representante da CNseg solicitou que a criação desse
Grupo de Trabalho fosse adiada, a fim de haver maior tempo de
articulação entre as entidades para a apresentação desses
resultados.
c. A fim de que a indústria não perca a oportunidade de dialogar com a
Autarquia por meio deste fórum sobre tema tão importante, o
Diretor da DICON, juntamente com outros membros da Comissão,
sugeriu que o trabalho seja realizado por etapas, a começar pelos
seguros massificados. A ideia central da sugestão seria fazer um
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mapeamento dos ramos que precisam de melhoria na comunicação
com os consumidores para se dividir o trabalho em diversos
minigrupos de trabalho.
d. Desta forma, ficou acordado que os representantes da CNseg,
Fenacor e Funenseg apresentarão um mapeamento mínimo dos
ramos que precisam de melhoria na comunicação com
consumidores, dividido em 3 ou 4 etapas de curto médio e longo
prazos. Foi solicitado que este mapeamento seja apresentado à
SUSEP 15 dias antes da próxima reunião em 20/08.
 Apresentação Wander: P2P (segue em anexo).
 Após algumas discussões, alguns pontos relevantes foram
destacados: 1) diferentemente da Lemonade, que é um caso
de sucesso, P2P de seguros com pequenos pools tendem a
morrer; 2) deve-se tentar trazer as P2P para o mercado
supervisionado por meio da legislação existente (ou em curso
para publicação), encaixando/ampliando as figuras novas nos
agentes existentes da legislação.

 Reporte das intervenções sobre Insurtech nas reuniões de
Coordenação Interna: o tema permanecerá em pauta constante nas
reuniões de Coordenação Interna da SUSEP a fim de difundir a cultura
de Inovação nas diversas áreas da Autarquia e mostrar que o tema
afetará, potencialmente, os processos de trabalho de todas as áreas.
Na próxima reunião, em 06/08, a reunião contará com a participação
do Diretor do Banco Central do Brasil (BCB) Otávio Damaso, que
apresentará a estratégia do BCB para tratar o tema.
3. Outros Assuntos
 O Coordenador-Geral de Tecnologia de Informação, Hugo Silva, relatou o
Projeto da Plataforma de Integração de Informações das Entidades
Reguladoras (PIER), a ser desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia
da Informação do BCB em conjunto com a CVM e SUSEP, que irão utilizar
uma plataforma de comunicação baseada na tecnologia blockchain para
trocar informações. O prazo para finalizar a plataforma é outubro de 2018.
 O representante da SEGER relatou o evento de Insurtech a ser realizado pelo
CQCS, inspirado no evento Internet Connection (ITC) de Las Vegas, em
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agosto, São Paulo. A SUSEP e outros supervisores de seguros participarão
em diversos painéis. A ideia é que o Brasil marque posição e importância
geopolítica, uma vez que o país tem condições de ser referência em várias
agendas desse segmento.
4. Próximos passos
 A SUSEP se reunirá com a CVM para definir sua participação no projeto
de Sandbox Regulatório que está sendo desenvolvido no âmbito do LAB
de Inovação Financeira BID/ABDE/CVM.
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