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5ª Reunião da Comissão Especial de Inovação e Insurtech 
 

1. Local e data da Reunião 

 

A reunião foi realizada no dia 20/08/2018, às 10:30h 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 explicando 

que a Comissão entra agora em sua fase mais crucial. Inicialmente, a 

indústria de seguros não tinha se articulado para, conjuntamente, trabalhar 

na agenda da Inovação, então os ganhos da primeira onda foram rápidos e 

substanciais. No entanto, agora, estamos caminhando pari passu com o que 

está acontecendo no mundo, o que nos coloca diante do desafio de dar um 

salto real (movimento disruptivo, de fato) ou de o projeto estagnar e não 

decolar. O Diretor convoca a todos a forçar a tomada de decisões 

importantes. O Colegiado da SUSEP se reunirá para definir o 

posicionamento da SUSEP frente ao tema, incluindo o projeto de Sandbox 

Regulatório, PLP 519/2018 e outros temas correlacionados. A principal 

racionalidade que deve estar por trás das decisões é a visão de inclusão da 

população não assistida e subsegurada e o objetivo de ultrapassar a barreira 

dos 4% de participação da indústria de seguros no PIB. Para tanto, é preciso 

observar as peculiaridades do Brasil, especialmente no que tange ao nosso 

Direito positivado. 

 

 Aprovação da memória da 4ª reunião: O documento foi aprovado.  

 

 Apresentação das propostas de comunicação pela CNseg, Fenacor e 

Funenseg (conforme acordado na 3ª reunião): O representante da CNseg,  

Alexandre leal, solicitou dilação de prazo para 27 de agosto. Alexandre Leal 

informou que a proposta inicialmente apresentada pelo Helder Molina, 

representante da FenaPrevi nesta Comissão, foi debatida no âmbito da 

Comissão de Relações de Consumo da CNseg, que sugeriu a inclusão de 

outros pontos. O resultado consolidado desse trabalho foi levado à reunião 

de Diretoria da FenaPrevi, de 15 de agosto. Na oportunidade, foi solicitado 

prazo até o dia 27 de agosto para que a Federação se posicionasse. Em 

função disso, não foi possível o encaminhamento das propostas com 

antecedência de quinze dias a este encontro, como havia sido solicitado na 
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reunião de 18 de junho desta Comissão. Alexandre Leal observou também 

que a Fenacor e Funenseg não haviam, até aquele momento, sido 

envolvidas no debate.  Indagado pelo Diretor Carlos de Paula quando se 

daria o envolvimento dessas entidades, o representante da CNseg informou 

que após a manifestação à SUSEP, discutirá com as entidades. 

 

 Apresentação Bernardo Kruel:  Projeto Sandbox Regulatório (segue em 

anexo). 

 Após a apresentação, alguns pontos do debate podem ser 

destacados, uma vez que retratam os principais pontos de 

preocupação dos membros desta Comissão em relação ao 

projeto: 1) somente as empresas grandes terão acesso ao 

sandbox; 2) as insurtechs escolhidas serão privilegiadas em 

detrimento de outras tantas existentes, podendo gerar 

questões judiciais para a Autarquia; 3) o sandbox freará o 

acesso ao capital para a inovação, pois somente os projetos 

selecionados terão acesso; 4) a Autarquia já tem muitas 

questões importantes para tratar. O Estado não deveria se 

debruçar diretamente, liderando questões que cabem ao 

capital privado; 5) as supervisionadas possuem alto custo 

regulatório. As insurtechs serão exigidas da mesma forma? 

 As questões foram respondidas pelo palestrante, na medida 

do possível, porém algumas, de fato, ainda não possuem uma 

resposta e, por isso, a oportunidade de uma construção 

conjunta dos supervisores do Sistema Financeiro Nacional 

para um modelo brasileiro. 

 

 Reporte das reuniões com a CVM e com o BCB: a SUSEP teve uma reunião 

com a CVM na qual foi apresentado o convite institucional para integração 

da Autarquia no projeto de Sandbox Regulatório, capitaneado pela CVM. A 

congênere do mercado de valores mobiliários está interessada em colocar 

em prática o projeto em dezembro do ano corrente. Na reunião de 

Coordenação Interna da SUSEP de 06/08, o Diretor Otávio Damaso 

apresentou a visão do BCB sobre inovação; os trabalhos realizados junto ao 

mercado supervisionado, especialmente o que pode impactar em maior 

concorrência; e a estrutura regulatória do BCB para lidar com o risco 

cibernético, que agora exige uma política específica de gerenciamento 

deste risco. 
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3. Outros Assuntos 

 O representante da ANSP, João Marcelo, sugeriu a criação de um grupo 

formal na estrutura regimental da SUSEP para recepcionar perguntas, 

consultas, entrevistas e visitas relacionadas ao tema Inovação no mercado 

de seguros/resseguros, capitalização e previdência complementar aberta e 

Insurtech. A sugestão foi muito bem aceita entre os membros do grupo e a 

SUSEP irá elaborar a minuta com proposição de criação do Comitê para o 

Conselho Diretor. 

 

4. Próximos passos 

 O Colegiado da SUSEP se reunirá para definir sua participação no projeto 

de Sandbox Regulatório que está sendo desenvolvido no âmbito do LAB 

de Inovação Financeira BID/ABDE/CVM. 

 

 
 

 


