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             ANEXO 01 

 

 

 

Visão: mercado desenvolvido e diversificado de seguros, resseguros, previdência complementar aberta, capitalização e corretagem, com equilíbrio econômico preservado, inclusão securitária e previdenciária, 

e respeito aos direitos dos consumidores. 

Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Indicador Projeto/Iniciativa Indicador Meta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociedade 

 
 
 
 
Aprimorar a 
supervisão dos 
mercados 
supervisionados 

 
 
 
Índice de aprimoramento 
da supervisão 
 
 

I 

Aprimorar o grau de aderência aos 
princípios básicos de seguros 
emanados pela IAIS, considerando a 
realidade brasileira. 

Melhoria do grau de aderência aos PBS 

Dez 
2013 

Instituição do comitê e elaboração do plano 
de ações 2014-2015 

Dez 
2014 

2 PBS com grau de aderência melhorado 

Dez 
2015 

2 PBS com grau de aderência melhorado 

I 
Aprimorar a regulação do seguro 
obrigatório DPEM. 

Índice de revisão de normativos do 
DPEM 

Dez 
2014 

Revisão dos normativos do DPEM 

P 
Aperfeiçoar a gestão de normas da 
Susep 

Índice de normas consolidadas e 
revisadas 

Dez 
2013 

1. Instituição do Comitê Permanente de 
Normas 
2. Validação do levantamento de normas 
realizado pela Codoc 
3. Critérios e fluxos para elaboração e 
revisão de normas. 

2014: Índice de normas sem eficácia 
revogadas expressamente. 

Dez 
2014 

50% das normas sem eficácia revogadas 
expressamente. 

2015: Percentual de ações de gestão de 
normas executadas. 

Jul 2015 

1. 100% das normas sem eficácia revogadas 
expressamente. 
2. Revisão da Instrução Susep de tramitação 
de normas. 

Set 2015 

3. 100% das normas da Susep e do CNSP 
agrupadas por grandes temas para 
consolidação das normas. 

P 

Elaborar projeto para a criação da 
Comissão Nacional de Seguros 
atualização e aprimoramento da 
legislação dos mercados de seguro, 
resseguro, previdência complementar 
aberta, capitalização e corretagem. 

Elaboração da minuta do Projeto de Lei 
da Comissão Nacional de Seguros - 
CNS 

Dez 
2013 

Discussão da minuta do Projeto de Lei com 
os servidores. 

Mar 2014 
Encaminhamento ao Ministério da Fazenda 
da minuta de Projeto de Lei 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Indicador Projeto/Iniciativa Indicador Meta 

P 

Projeto Seguro Eletrônico* 
 
*A revisão deste projeto necessita de 
aprovação do Conselho Diretor 

Índice anual de desenvolvimento do 
Seguro Eletrônico* 

Dez 
2014 

Estudo de Impacto e Definição dos Dados e 
Estratégia* 

Dez 
2014 

Estudo de Impacto e Definição dos Dados e 
Estratégia* 

Dez 
2015 

Regulamentação do Seguro Eletrônico* 

 

 
 

P 
Relacionamento com os organismos 
internacionais 

Participação efetiva da Susep nos 
organismos internacionais 

Dez 2013 

6 GTs instalados (3 novos e 3 resultantes de 
inscrição anterior), com membros 
confirmados, cronograma inicial de reuniões 
estabelecido e abertura dos processos de 
acompanhamento 

Dez 2014 
01 relatório divulgado por reunião do 
comitê/subcomitê acompanhado 

Dez 2015 
01 relatório divulgado por reunião do 
comitê/subcomitê acompanhado 

I 
Aprimorar a proteção ao consumidor e 
a supervisão do mercado por meio da 
fiscalização 

Grau de aderência ao Plano 
Estratégico de Fiscalização 

Dez 2013 
Dez 2014 
Dez 2015 

100% de fiscalizações realizadas 
100% de fiscalizações realizadas 
100% de fiscalizações realizadas 

P 

Elaborar proposta de Plano de Ações 
Governamentais para desenvolvimento 
da indústria de seguros 

Percentual de elaboração da proposta 
de Plano de Ações Governamentais 

Dez 2014 
Proposta de Plano de Ações 
Governamentais encaminhado ao Ministério 
da Fazenda 

 
 Estimular a 
inclusão 
securitária e 
previdenciária, 
por meio da 
diversificação dos 
canais de acesso 
e de produtos 
 

 
Índice de estímulo à 
inclusão securitária e 
previdenciária 

I 
Analisar o impacto do segmento de 
microsseguros no Brasil. 

Diagnóstico da performance do 
mercado de microsseguros 

Mar 2014 
Relatório com a análise da performance do 
mercado de microsseguros referente ao 
exercício de 2013. 

Dez 2015 
Relatório com a análise da performance do 
mercado de microsseguros referente ao 
exercício de 2014. 

P 
Regular os canais de distribuição e a 
comercialização de seguros 
massificados 

Índice de regulação dos canais de 
distribuição e de novos produtos 

Dez 2013 Regulação da contratação por meios remotos 

Jul 2014 
Regulação do seguro viagem e seguro 
autopopular 

Dez 2014 
Revisão do seguro funeral e dos canais de 
distribuição 
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Atuar na 
manutenção do 
equilíbrio 
econômico e 
financeiro dos 
mercados 
supervisionados, 
buscando 
mecanismos  
mais efetivos 
para a 
preservação da 
solvência das 
entidades 
 

Índice de manutenção 
do equilíbrio econômico 
e financeiro 

I 
Aprimorar os mecanismos contábeis, 
atuariais e de supervisão. 

Melhoria dos mecanismos contábeis, 
atuariais e de supervisão 

Set 2013 
Regulamentação do registro das operações 
de resseguro 

Dez 2013 
Regulamentação da auditoria atuarial 
Regulamentação de liquidez mínima no 
requerimento de capital 

Dez 2014 

Adaptar o modelo de mercado do risco de 
subscrição para a aplicação individualizada 
por empresa 
Estudo da viabilidade da adoção do valor 
justo para os imóveis para fins de solvência e 
contabilidade 
Proposta de regulamentação de supervisão 
de grupos 
Construção da base de dados dos 
resseguradores locais 

Dez 2015 
Novos critérios de monitoramento para os 
resseguradores locais 
Monitoramento dos grupos supervisionados 

P 
Criar sistema de rating para auxiliar e 
direcionar as ações da Susep. 

A revisão deste projeto necessita de aprovação do Conselho Diretor 

 
Promover a 
educação 
financeira e a 
orientação aos 
consumidores 

 
Índice de adequação ao 
programa de educação 
financeira 

P 
Desenvolver ações de educação 
securitária e previdenciária. 

Percentual de execução de ações 
relacionadas à educação securitária e 
previdenciária. 

Ago 2014 
Aprovação do Plano Anual de Educação 
Securitária e Previdenciária 

Dez 2014 
Implementar Plano Anual de Educação 
Securitária e Previdenciária 

Jan 2015 
Aprovação do Plano Anual de Educação 
Securitária e Previdenciária 

Dez 2015 
Implementar Plano Anual de Educação 
Securitária e Previdenciária 

Processos 

 
 
 Aprimorar os 
processos de 
trabalho, seu 
gerenciamento e 
controle. 

Índice de aprimoramento 
dos processos de 
trabalho 

P Construir a Cadeia de Valor da Susep. 
Percentual de construção da Cadeia 
de Valor da Susep 

Dez 2014 Construção da Cadeia de Valor da Susep 

P 
Desenvolver e implementar Plano de 
Comunicação Institucional 

Implementação do Plano de 
Comunicação Institucional - PCI 

Dez 2013 

1. Reavaliar o Comitê de Comunicação 
Institucional - CCI  
2. Instituir seu regimento interno 
 

Mai 2014 
1. Revisar a Política de Comunicação 
2. Aprovar o Plano de Comunicação 
Institucional - PCI 

P 
Implementar o Processo Eletrônico de 
Documentos na Susep 

2014: Grau de implementação do 
projeto-piloto de processo eletrônico de 
documentos 

Dez 2014 
Implementação de projeto-piloto de processo 
eletrônico de documentos. 

2015: Índice mensal de processos 
abertos em meio eletrônico 

Dez 2015 
25% de processos abertos em meio 
eletrônico, em dezembro. 
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Recursos 

 
 
 Aperfeiçoar as 
ações de 
desenvolvimento 
e de valorização 
dos servidores. 

 
 
Desenvolvimento e 
valorização dos 
servidores 

I 
Aperfeiçoar o programa de 
desenvolvimento gerencial 

Índice de servidores capacitados no 
programa gerencial 

 
Jul 2014 

Programa de Desenvolvimento Gerencial 
elaborado 

Dez 2014 
 

Termo de referência elaborado e cotado 

Nov 2015 70% dos cargos comissionados capacitados 

P 
Desenvolver projeto de capacitação 
em língua estrangeira 

Índice de servidores aderentes ao 
programa de língua estrangeira 

Dez 2013 

 
Levantamento do público alvo, definição das 
diretrizes e elaboração do programa de 
capacitação em línguas estrangeiras 
 

Jul 2014 
 
Início da execução do programa 
 

 
 
 Prover 
ferramentas de 
tecnologia 
visando à 
melhoria do 
desempenho 
institucional. 

 
 
Provimento de 
ferramentas de 
tecnologia para a 
melhoria do 
desempenho 
institucional 

I 
Manter a Susep com parque de TI 
moderno e atualizado. 

Índice de equipamentos e 
infraestrutura de comunicação em 
garantia 

Dez 2013 
 

 
40% de equipamentos e infraestrutura de 
comunicação em garantia 
 

Dez 2014 
 

 
50% de equipamentos e infraestrutura de 
comunicação em garantia 
 

Dez 2015 
70% de equipamentos e infraestrutura de 
comunicação em garantia 

 
Melhorar a 
execução dos 
recursos 
orçamentários. 

 
Índice de melhoria da 
execução dos recursos 
orçamentários 

I 

Aprimorar a transparência da 
elaboração e execução do orçamento 
da Susep. 
 

Índice de execução das ações de 
transparência da elaboração e 
execução do orçamento da Susep 

Dez 2013 
 
Mapeamento do processo orçamentário 
 

Mai 2014 
Elaboração PLOA com a participação dos 
Coordenadores-Gerais 
 

Nov 2014 
Reorganização das informações sobre 
orçamento e divulgação na intranet 
 

Jun 2015 

Elaboração PLOA com a participação dos 
Coordenadores-Gerais 
Desenvolvimento do Sistema do Processo 
Orçamentário 

P 
Aprimorar o processo de contratações 
indiretas de bens e serviços 

Índice de cumprimento do 
Planejamento Anual de Aquisições - 
PAA 

Jun 2014 Aprovação do PAA 

Dez 2015 100% de aquisições conforme o PAA 

 

 
Missão: regular, supervisionar e fomentar os mercados de seguros, resseguros, previdência complementar aberta, capitalização e corretagem, promovendo a inclusão securitária e previdenciária, bem como a 
qualidade no atendimento aos consumidores 
  

 


