
                          

                   

 

A International Association of Insurance Supervisors (IAIS), a Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP) e a Iniciativa de Acesso aos Seguros (A2ii)  

 têm o prazer de convidá-lo(a) a participar no Diálogo de Supervisores sobre 

O Impacto da Informalidade nos Mercados de Seguros: o que podem fazer os Supervisores 

Quinta-feira, 17 de maio de 2018, 09:30 – 17:00 h 

Avenida Presidente Vargas, 730/24º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ – Brasil 

 

As preocupações envolvendo a informalidade - a questão das entidades não licenciadas que operam fora 

do perímetro regulatório - não estão mais limitadas aos supervisores das economias emergentes. 

Tradicionalmente, essas preocupações centravam-se principalmente em esquemas de seguro funeral, 

seguro prestamista e de saúde, ou nas operações de determinadas entidades, como as cooperativas que 

oferecem "seguros" fora da competência do supervisor de seguros. No entanto, com o advento das 

FinTechs, a informalidade também se tornou uma preocupação para os supervisores de seguros de países 

desenvolvidos que, cada vez mais, precisam lidar com novos tipos de atores com habilidades digitais que 

operam na cadeia de valor do seguro, como, por exemplo, as plataformas “peer to peer”. 

O impacto da informalidade é amplo, afetando o mercado de seguros como um todo, criando tensões e 

desníveis no campo onde atuam as entidades reguladas. Destaque-se que os problemas de proteção ao 

consumidor surgem quando não se estabelecem requisitos para garantir a transparência ao consumidor, 

para regular os valores de resgate ou para a saída de entidades seguradoras do mercado. A informalidade 

pode, portanto, minar a confiança dos consumidores nos "seguros" e prejudicar o desenvolvimento do 

mercado de seguros local, uma vez que as entidades informais podem deixar de cumprir suas obrigações, 

por exemplo, como resultado de não constituírem provisões técnicas adequadas. A questão é 

particularmente sensível em jurisdições com um grande número de consumidores vulneráveis, com um 

baixo nível de educação financeira, que podem não ter ciência de que a entidade que lhes vendeu o seguro 

não estava licenciada. Sob essas condições, o seguro não pode desempenhar o seu papel como 

ferramenta-chave para a sustentabilidade e a resiliência econômica diante da adversidade. 

Em todo o mundo, os supervisores vêm buscando novas estratégias para abordar as diferentes questões 

relacionadas à informalidade, que surgem principalmente como resultado da falta de serviços de seguro 

formal apropriados para segmentos específicos, combinados com lacunas existentes na legislação. 

O objetivo deste Diálogo de Supervisão é fornecer uma plataforma para compartilhar informações sobre 

o tema. Nesse sentido, pretende-se proporcionar uma visão geral de como a informalidade pode afetar 

os mercados de seguros, com um exame dos riscos para os consumidores, assim como considerações 

sobre como a informalidade pode causar impactos para a estrutura e o funcionamento do setor. O evento 



também estimulará o debate trazendo à luz os desafios enfrentados pelos supervisores e explorando 

abordagens adotadas por jurisdições em diferentes regiões. 

O evento será restrito a supervisores e deverá reunir representantes de alto nível de toda a região e 

além. 

O Diálogo de Supervisores ocorrerá em conjunto com a Quarta Reunião do Fórum de Seguros 

Sustentáveis (SIF), coorganizada pela SUSEP e UN Environment. Esta reunião realizar-se-á na quarta-

feira, 16 de maio, e terá como foco questões-chave de sustentabilidade no setor de seguros, como os 

riscos causados pelas mudanças climáticas. Além disso, na terça-feira, 15 de maio, terá lugar um evento 

aberto ao mercado sobre questões de seguro sustentável (mais informações disponíveis em breve). 

Encorajamos os supervisores a participar nos três eventos. 

O Diálogo de Supervisores contará com tradução simultânea de/para português, espanhol e inglês. 

Por favor, reserve a quinta-feira, 17 de maio, em sua agenda. A agenda provisória e os detalhes 

logísticos do evento estarão disponíveis na página www.a2ii.org nas próximas semanas. 

Para inscrever-se na Quarta Reunião do Fórum de Seguros Sustentáveis (SIF), por favor, contate Jeremy 

McDaniels (Jeremy.McDaniels@un.org), com cópia a Sarah Zaidi (Sarah.Zaidi@un.org). 

 

Parceiros 

A International Association of Insurance Supervisors (IAIS) 

A Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) é uma organização voluntária de 

supervisores e reguladores de seguros de mais de 200 jurisdições que operam em quase 140 países. A 

missão da IAIS é promover uma supervisão eficiente e globalmente coerente da indústria de seguros 

para o desenvolver e manter mercados de seguros justos, seguros e estáveis para o benefício e a 

proteção dos segurados e para contribuir para a estabilidade financeira mundial (www.iaisweb.org) 

A Iniciativa de Acesso aos Seguros (A2ii) 

A Iniciativa de Acesso aos Seguros (A2ii) é uma parceria global que trabalha com agências de 

desenvolvimento, supervisores de seguros, organismos internacionais de seguros e entidades locais, 

com a missão de inspirar e apoiar os supervisores de seguros para promover seguros inclusivos e 

responsáveis. A A2ii é o braço de implementação da IAIS para inclusão financeira e desenvolvimento de 

capacidades, e permite estabelecer relações de estreita colaboração com supervisores de seguros e 

reguladores de todo o mundo (www.a2ii.org) 

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é a autoridade supervisora responsável por 

implementar as políticas e fazer cumprir a regulação desenvolvida para o setor de seguros brasileiro 

segundo as diretrizes do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), o organismo regulador. A SUSEP 

é responsável pela supervisão dos mercados de (re)seguros, previdência complementar aberta e 

capitalização no Brasil. Buscando a conformidade com os padrões internacionais, para aumentar a 

confiança do público nos seguros e o desenvolvimento de um mercado de seguros sólido, a SUSEP vem 

se empenhado ativamente em modernizar suas práticas de supervisão e regulação. (www.susep.gov.br) 


