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INTRODUÇÃO  

 

O Relatório de Gestão da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP está 
estruturado de acordo com as disposições estabelecidas pela Instrução Normativa TCU no 63, de 1o 
de setembro de 2010; pela Decisão Normativa TCU no 107, de 27 de outubro de 2010 e pela 
Portaria TCU no 277, de 7 de dezembro de 2010. 

A propósito, não são apresentadas informações sobre os itens 6.1 e 11, referentes à 
Parte A, Itens 6 e 14, respectivamente, do Anexo II da Decisão Normativa TCU no 107/2010;  item 
14, referente à Parte B, item 4, do Anexo II da Decisão Normativa TCU no 107/2010; Itens 15 a 21, 
referentes à Parte C do Anexo II da Decisão Normativa TCU no 107/2010; considerando que os 
seus conteúdos não se aplicam à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada. 

O ano de 2010 foi marcado pela continuidade da curva de crescimento dos mercados 
regulados e supervisionados pela SUSEP, acima do percentual médio apurado nos demais setores 
da economia brasileira. As receitas acumuladas de janeiro a dezembro nos segmentos de seguros, 
resseguros, previdência complementar aberta e capitalização somaram pouco mais de R$112,86 
bilhões, o que representou um incremento da ordem de 12,55% em relação ao valor apurado em 
2009. 

Contribuíram para esse resultado positivo o excelente desempenho da economia 
brasileira no exercício e suas consequências mais diretas, como o aumento da oferta de emprego e a 
ascensão de milhões de pessoas das classes de menor poder aquisitivo para a classe média, além do 
início de grandes obras necessárias para o desenvolvimento do País. A SUSEP contribuiu ao adotar 
práticas e editar normas que criaram um cenário favorável, observando os produtos mais adequados 
às novas demandas, para o crescimento sustentável do mercado supervisionado. 

A atuação da SUSEP no âmbito da regulação continua voltada à preservação da 
solvência dos mercados sob sua supervisão e à defesa da integridade dos contratos e dos produtos 
oferecidos aos consumidores, garantindo segurança jurídica e institucional também aos 
investidores. 

Merece destaque a promulgação da Lei Complementar no 137/2010 que, dentre 
outras disposições sobre o mercado de seguros e resseguros, viabilizou a criação das entidades 
autorreguladoras do mercado de corretagem de seguros que, operando sob a supervisão da 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP atuarão como entidades auxiliares na fiscalização 
das operações de corretagem, proporcionando maior eficácia e economicidade à supervisão dessa 
atividade. 

No que se refere a adoção de normas e práticas internacionais, a SUSEP 
implementou mudanças importantes, buscando o alinhamento com as melhores práticas 
internacionais de supervisão e fiscalização do mercado segurador, recomendadas pela IAIS e 
adequadas à realidade brasileira, visando a promover maior transparência e criar mecanismos para 
melhoria da governança corporativa das entidades do setor, e coerentes com medidas similares 
implantadas pelos demais órgãos federais responsáveis pela supervisão do setor financeiro 
brasileiro.  

Entre essas normas constaram as Resoluções do CNSP nos 226, que dispõe sobre os 
critérios para a realização de investimentos pelas sociedades seguradoras, resseguradores locais, 
sociedades de capitalização e entidades abertas de previdência complementar; 227, que dispõe sobre 
o capital mínimo requerido para autorização e funcionamento e sobre planos corretivos e de 
recuperação de solvência das sociedades e entidades supervisionadas; e 228, que dispõe sobre os 
critérios de estabelecimento do capital adicional baseado no risco de crédito das sociedades e 
entidades supervisionadas. 
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Estimulado pela SUSEP, o mercado de seguros lançou, em 2010, produtos 
especialmente desenhados para o público de baixa renda. A estimativa é a de que esses produtos 
possam atender a um público estimado em 100 milhões de pessoas, que já integram a chamada 
classe C na pirâmide social. 

De outra parte, dando continuidade ao processo de convergência às normas 
internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB - International Accounting Standards Board e 
referendadas pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, houve efetiva participação nas 
reuniões desse Comitê, que demandaram realização de estudo de adaptações que seriam necessárias 
ao Plano Contábil das sociedades e entidades supervisionadas. 

Destaque-se que o referido trabalho foi elaborado conjuntamente com representantes 
do mercado supervisionado e dos auditores independentes na Comissão Contábil da SUSEP e que 
resultou na revisão do Plano Contábil, com a proposta de referendar os seguintes pronunciamentos: 

CPC 15 – Combinação de Negócios 
CPC 16 – Estoques 
CPC 18 – Investimentos em Coligadas e Controladas 
CPC 19 – Investimentos em Empreendimentos Controlados em Conjunto 
CPC 20 – Custos de Empréstimos  
CPC 21 – Demonstrações Intermediárias 
CPC 22 – Informações por Segmento 
CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro 
CPC 24 – Evento Subsequente 
CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contigentes 
CPC 26 – Apresentação das Demonstrações contábeis 
CPC 27 – Ativo Imobilizado 
CPC 28 – Propriedade para Investimento 
CPC 30 – Receitas 
CPC 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada 
CPC 32 – Tributos sobre o Lucro 
CPC 33 – Benefícios a empregados 
CPC 35 – Demonstrações Separadas 
CPC 36 – Demonstrações consolidadas 
CPC 37 – Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade 
CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração 
CPC 39 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação 
CPC 40 – Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPC 15 a 40 

Do ponto de vista interno da Autarquia, foram implementadas novas mudanças na 
estrutura, com destaque para a chegada de 135 novos servidores, e o melhor desempenho das 
atividades agrupadas por macroprocessos, a partir da estrutura organizacional instituída pelo 
Decreto no 7.049/2009.  

O “Planejamento Estratégico 2011-2015”, aprovado ao final de 2010, reforça a 
diversificação do papel da SUSEP, que tem por missão exercer funções múltiplas, fiscalizando e 
regulando o mercado, e também fomentando o desenvolvimento do setor, através de ações próprias 
ou em sinergia com entidades privadas, que representam os diferentes segmentos dessa indústria. 

Assim, a SUSEP vem construindo condições internas e externas que permitam ao 
mercado brasileiro de seguros atingir, nos próximos anos, os mesmos patamares que são alcançados 
nos principais centros financeiros do mundo. Nesses países, a participação deste mercado chega a 
alcançar cifras expressivas, na casa de 2 dígitos percentuais sobre os respectivos PIB’s. Os 
resultados auferidos pelos principais conglomerados financeiros que atuam no Brasil, vem 
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evidenciando a crescente participação do segmento supervisionado pela SUSEP, o que comprova a 
eficácia do trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos. 

Em resumo, pode-se afirmar sobre o acerto das medidas que o Governo Federal 
Brasileiro vem adotando por meio dessa Superintendência. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Quadro I – Identificação 

Poder e Órgão de Vinculação 
Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: Ministério da Fazenda  Código SIORG: 235 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Superintendência de Seguros Privados  
Denominação abreviada: SUSEP 
Código SIORG: 235 Código LOA: 2508 Código SIAFI: 25208 
Situação: ativa 
Natureza Jurídica: Autarquia  

Principal Atividade : Regulamentação e Fiscalização Código CNAE:  
Telefones/Fax de contato:  (21) 3233-4102   
E-mail: seger.rj@susep.gov.br 
Página na Internet: www.susep.gov.br 
Endereço Postal: Av. Presidente Vargas no 730 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP 20.071-001 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 
 Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, publicado no DOU de 22 de novembro de 1966. 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 
Decreto no 7.049, de 23 de dezembro de 2009, publicado no DOU de 24 de dezembro de 2009; 
Resolução CNSP no 208, de 13 de janeiro de 2010, publicada no DOU de 15 de janeiro de 2010, 
referendada pela Resolução CNSP no 214, de 6 de dezembro de 2010, publicada no DOU de 10 de 
dezembro de 2010; Resolução CNSP no 229, de 27 de dezembro de 2010, publicada no DOU de 
28 de dezembro de 2010; e demais atos normativos aplicáveis.  
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 
Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, publicado no DOU de 22 de novembro de 1966; 
Decreto-Lei no 261, de 28 de fevereiro de 1967, publicado no DOU de 28 de fevereiro de 1967, 
Lei Complementar no 109, de 29 de maio de 2001, publicada no DOU de 30 de maio de 2001, Lei 
Complementar no 126, de 15 de janeiro de 2007, publicada no DOU de 16 de janeiro de 2007; Lei 
no 12.249, de 11 de junho de 2010, publicada no DOU de 14 de junho de 2010. 
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

173039 Sede 

173035 Gerência Regional de Fiscalização de São Paulo 
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 
   

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 
Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

173039 17203 
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2. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAME NTÁRIA E 
FINANCEIRA DA UNIDADE 

2.1. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE: 

2.1.1 COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL 

A SUSEP, autarquia especial vinculada ao Ministério da Fazenda, atua na regulação, 
supervisão, fiscalização e incentivo das atividades de seguros, previdência complementar aberta, 
capitalização e resseguros, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em 
geral. A Autarquia integra o Sistema Nacional de Seguros Privados - SNSP, em conjunto com o 
Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, as sociedades seguradoras, os resseguradores, as 
sociedades de capitalização, as entidades de previdência complementar aberta e os corretores 
habilitados a atuar nesses segmentos. 

Cabe a SUSEP fixar diretrizes e normas da política de seguros privados; regular a 
constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas 
ao Sistema Nacional de Seguros Privados, bem como a aplicação das penalidades previstas; fixar as 
características gerais dos contratos de seguro, previdência complementar aberta, capitalização e 
resseguro; estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro; prescrever os critérios de 
constituição das sociedades seguradoras, de capitalização, entidades de previdência complementar 
aberta e resseguradores, com fixação dos limites legais e técnicos das respectivas operações e 
disciplinar a corretagem do mercado e a profissão de corretor. 

No âmbito do PPA, a SUSEP participa no Governo por meio do programa de 
Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização 
(0779) e tendo como principais ações: Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, 
Capitalização e Previdência Complementar Aberta (2214); Regulamentação dos Mercados de 
Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta (2215); e Concessão de Empréstimos 
para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência 
Complementar Aberta (Lei no 10.190, de 2001 - Art. 3o) (0461), com o objetivo principal de 
estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados, protegendo os direitos 
dos consumidores e os interesses da sociedade em geral. 

 

2.1.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

No novo Planejamento, foram traçados os seguintes objetivos estratégicos: fortalecer 
a imagem da SUSEP; aprimorar a supervisão e fomentar o desenvolvimento dos mercados; 
reestruturar os processos institucionais; prover ferramentas e tecnologias visando à melhoria do 
desempenho institucional; rever as fontes de receita da SUSEP; e rever a política de 
desenvolvimento dos servidores. 

 

2.2. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDA DES 
INSTITUCIONAIS: 

2.2.1. ANÁLISE DO ANDAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO DA  UNIDADE OU DO 
ÓRGÃO EM QUE A UNIDADE ESTEJA INSERIDA 

O Plano Estratégico Institucional, publicado no final de 2010, contém, em seu anexo, 
o painel estratégico institucional, onde, além dos fundamentos organizacionais, são apresentados: os 
Resultados Associados e as Prioridades Estratégicas, com seus respectivos indicadores e metas. 

Os planos de ação para a consecução das metas traçadas e o processo de controle por 
meio do acompanhamento dos indicadores e da avaliação dos resultados vêm sendo desenvolvidos a 
partir dessa publicação. 
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Quadro II – Mapa Estratégico SUSEP 

PROCESSOS

APRIMORAR  A SUPERVISÃO E O 
DESENVOLVIMENTO DOS 
MERCADOS

REESTRUTURAR OS PROCESSOS 
INSTITUCIONAIS

FORTALECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO 
ACOMPANHAMENTO DA SOLVÊNCIA

MANUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS INSTITUCIONAIS

MACROPROCESSOS SUSEP
1.SUPERVISÃO DOS MERCADOS
2.FOMENTO DOS MERCADOS

MAPA ESTRATÉGICO SUSEP 2011 – 2015
ESTRATÉGIA: CRESCIMENTO

Visão: “ Ser reconhecida  pela excelência na supervisão e no fomento dos mercados supervisionados.”

Missão: “ Supervisionar e estimular o desenvolvimento dos mercados de seguro, de previdência complementar aberta, de 
capitalização e de resseguro, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral ”

OBJE TIVOS ESTRATÉGICOS

RESULTADOS ASSOCIADOS

TEMAS ESTRATÉGICOS

VIABILIZAÇÃO DO SUGIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DE NOVOS 
NICHOS

SOCIEDADE

REVER A  POLÍTICA DE 
DESENVOLVIMENTO DOS 
SERVIDORES.

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA   DE DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS GERENCIAIS

PROVER FERRAMENTAS E 
TENOLOGIAS VISANDO À 
MELHORIA DO DESEMPENHO 
INSTITUCIONAL

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO - PDTI

REVER AS FONTES DE RECEITA DA 
SUSEP ALINHAMENTO DO ORÇAMENTO ÀS DEMANDAS ESTRATÉGICAS 

DA SUSEP

RECURSOS

IMAGEM

FORTALECER A IMAGEM DA SUSEP
POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO

PESSOAS

 
 
2.2.2. ANÁLISE DO PLANO DE AÇÃO DA UNIDADE REFERENT E AO EXERCÍCIO A 
QUE SE REFERIR O RELATÓRIO DE GESTÃO 

A SUSEP vem se estruturando para acompanhar o crescimento dos mercados sob sua 
jurisdição, com foco na manutenção da estabilidade. Neste contexto, há uma preocupação quanto à 
análise dos ambientes externo e interno e com o alinhamento às melhores práticas internacionais, a 
fim de aprimorar a regulação e a supervisão dos mercados, fomentando o seu desenvolvimento. 
Destacamos a seguir, síntese das principais realizações ocorridas no exercício de 2010. 
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2.2.2.2. Supervisão Baseada em Riscos 

• Monitoramento das Provisões Técnicas e Ativos 

Em 2010, foram otimizados os procedimentos de acompanhamento das provisões 
técnicas, com especial destaque para a inclusão do módulo de geração de triângulos de run-off, para 
a provisão de IBNR, de previdência. Considerando os ganhos que esse trabalho propiciou para o 
acompanhamento do segmento, pretende-se, neste ano de 2011, estender o conceito para a provisão 
de IBNR de todos os ramos de seguros, bem como para a provisão PPNG-RVNE. 

Além disso, foram implementadas melhorias nos procedimentos de acompanhamento 
das provisões matemáticas de benefícios concedidos e de insuficiência de contribuições, o que 
contribuiu para a melhor aferição dos valores informados pelas sociedades supervisionadas. 

Ainda no ano de 2010, foi reestruturada a forma de apresentação dos relatórios 
gerenciais, com vistas a dar mais eficiência às análises realizadas. Além disso, no caso do segmento 
de seguros de pessoas, foi concluída a adaptação dos relatórios gerenciais das provisões técnicas, o 
que resultou na automatização do monitoramento de cerca de R$10 bilhões de provisões 
constituídas.  

Com vistas a aperfeiçoar o acompanhamento das provisões constituídas pelas 
resseguradoras locais, foi iniciado ciclo de reuniões com aquelas empresas com vistas à coleta de 
subsídios para o desenvolvimento de normativo e de quadro estatístico que permita o melhor 
dimensionamento do passivo dessas empresas.  

Espera-se o estabelecimento de regras que permitam às áreas de provisões 
acompanhar, de forma mais eficiente, o montante de recursos alocados como direitos creditórios, 
bem como o montante de recursos lançados como recuperáveis em operações de resseguros e 
retrocessão. Outra meta ambiciosa para o ano é o desenvolvimento de rotinas que permitam o 
acompanhamento dos valores lançados como provisão matemática de benefícios a conceder. 

Com relação ao acompanhamento dos ativos oferecidos como garantia de provisões 
técnicas, a principal realização feita, ao longo de 2010, diz respeito à publicação da Resolução 
CNSP no 226, de 6 de dezembro de 2010, que dispõe sobre os critérios para a realização dos 
investimentos das sociedades supervisionadas. Dentre os avanços trazidos com este normativo, 
pode-se destacar: 

� As operações com derivativos passam a ter que ser registradas em sistemas de 
registro e de liquidação financeira de ativos, sendo vedada a realização de operações 
na modalidade “sem garantia”; 

� Aumento do limite de utilização de derivativos em carteira de FIE, de 50% para 
100% do patrimônio líquido do fundo; 

� Vedação para aplicação, direta ou indireta, em ativos emitidos, coobrigados ou de 
qualquer forma garantidos por pessoas físicas.  

Além da publicação do normativo citado, diversos trabalhos foram desenvolvidos 
com vistas a propiciar maior eficiência aos trabalhos desenvolvidos pela área. Dentre as principais, 
pode-se destacar: 

� Rotina de classificação automática de fundos de investimentos, durante a importação 
e o processamento, na base da SUSEP, dos arquivos disponibilizados pela Câmara de 
Custódia CETIP; 

� Criação de base de dados com informações sobre os imóveis vinculados à SUSEP 
para a garantia das provisões técnicas das sociedades supervisionadas; 

� Ampliação da rotina de classificação automática de CDBs, durante a importação e o 
processamento, na base da SUSEP, dos arquivos disponibilizados pela CETIP; 



Relatório de Gestão da SUSEP – 2010 
 

19 
 

� Otimização dos procedimentos de checagem dos registros em câmaras de custódia 
dos investimentos de titularidade das sociedades supervisionadas pela SUSEP.  

 

2.2.2.3. Ações de Fiscalização 

• Supervisão Contínua 

No exercício de 2010, a CGFIS definiu suas diretrizes por meio de um plano 
estratégico de supervisão, o qual está diretamente relacionado com o planejamento estratégico da 
Autarquia. As principais diretrizes da CGFIS em 2010 foram consolidar a cultura de riscos e 
estimular a ampliação do escopo dos trabalhos de supervisão baseada em risco. 

Por meio da supervisão contínua é possível buscar uma atuação de caráter mais 
preventivo do órgão regulador, com o intuito de antecipar problemas que possam vir a afetar a 
solvência dos entes supervisionados.  

As equipes de supervisão contínua se dedicam exclusivamente ao acompanhamento e 
fiscalização de um grupo de empresas, em geral pertencentes a um determinado grupo econômico, 
ou com características afins.  

Nos trabalhos realizados nas empresas que estão sob supervisão contínua, além da 
avaliação econômico-financeira, busca-se uma análise mais abrangente, abordando questões como o 
planejamento estratégico das instituições, as políticas operacionais das principais áreas, o ambiente 
de tecnologia da informação, os sistemas de gerenciamento dos riscos, dentre outros.  

O critério estabelecido para definição das empresas que estariam sob supervisão 
contínua tem sido monitorar os principais grupos seguradores, tomando por base sua 
representatividade em relação ao mercado em termos de volume de negócios, partindo da premissa 
de que seria estratégico priorizar os trabalhos em empresas que representem um maior risco 
sistêmico. Desta forma, e considerando a concentração dos mercados supervisionados, foi possível 
atingir um percentual de, aproximadamente, 70% do mercado submetido à supervisão contínua, 
considerando como parâmetro os prêmios e contribuições.  

Não obstante tal fato, visando também abranger algumas empresas de médio e 
pequeno porte, em 2010 foi desenvolvido pela CGFIS uma metodologia para classificação das 
sociedades e entidades supervisionadas, com o intuito de subsidiar o processo de tomada de decisão 
referente à definição da escala de fiscalização das empresas não submetidas à supervisão contínua. 

A análise foi realizada tomando por base parâmetros quantitativos e qualitativos, 
utilizando para tal, informações obtidas por meio do formulário de informações periódicas 
mensalmente encaminhado, por meio eletrônico, por todo o mercado para a SUSEP. Este 
formulário contém informações sobre as operações das empresas e que permite um trabalho de 
monitoramento a distância realizado por diversas áreas da Autarquia. Além disso, foram 
considerados também nessa análise relatórios de auditores independentes, relatórios de fiscalizações 
anteriores, processos de comunicação de indícios de irregularidades detectadas em diversas áreas da 
SUSEP, dentre outros.  

Vale ressaltar que o quantitativo planejado de fiscalizações modulares depende 
também do número de outras demandas obrigatórias, tais como: i) a fiscalização das operações das 
seguradoras no Seguro Habitacional do SFH, uma vez que nesse seguro o risco é do Tesouro 
Nacional; ii) fiscalização com o foco específico na avaliação do cumprimento da Lei no 9.613, de 3 
de março de 1998, pelas empresas; iii) visitas técnicas em empresas submetidas aos regimes 
especiais de liquidação ordinária e extrajudicial para avaliação do trabalho dos liquidantes visando 
agilizar o pagamento aos credores; e iv) demandas emergenciais surgidas no decorrer do ano e 
solicitações de outros órgãos, como o Ministério Público, principalmente em face de operações de 
seguros por empresas não autorizadas a operar (mercado marginal).  
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• Regimes Especiais  

No curso das atividades de acompanhamento dos processos liquidatários, a 
Coordenação de Acompanhamento de Regimes Especiais (CGFIS/COREP) promoveu ao longo de 
2010, 15 visitas técnicas nas sedes das empresas que se encontram tanto em liquidação extrajudicial 
como em liquidação ordinária, a fim de proporcionar transparência e celeridade a tais processos; 
consolidando em suas rotinas de trabalho esse modelo de acompanhamento in loco dos processos 
liquidatários, que foi implantado no ano de 2009. 

Neste sentido, buscou-se analisar as demonstrações contábeis e financeiras, as 
instalações, os quadros funcionais, os contratos de prestação de serviços, as ações judiciais nas 
quais as liquidandas figurem no pólo ativo e no pólo passivo, os pagamentos efetuados aos 
credores, os ativos realizados, bem como quaisquer outras questões peculiares a cada liquidanda e 
que possam influir nos cursos dos processos liquidatários. 

Além disto, intensificou-se o estreitamento das relações com os liquidantes, fazendo-
se mais presente no acompanhamento dos processos de regimes especiais de forma a viabilizar a 
redução de seus tempos de duração. 

Tais medidas visam, também, no caso de liquidações extrajudiciais, verificar a 
continuidade dos processos liquidatários, a possibilidade de conversão em liquidação ordinária, 
quando requisitado pelos acionistas, ou o enquadramento em falência. Já no caso das liquidações 
ordinárias, verificam-se as condições para o encerramento ou continuidade dos processos 
liquidatários, quando requisitado pelos acionistas, ou a convolação em liquidação extrajudicial. 

Os resultados alcançados foram satisfatórios no que diz respeito à quantidade de 
trabalhos realizados e de empresas alcançadas; na medida em que contribuíram para a tomada de 
decisões da SUSEP quanto ao rumo de determinados processos liquidatários. 

Outrossim, com o ingresso de novos Analistas Técnicos promoveu-se uma 
reestruturação da COREP e as visitas técnicas realizadas até 2010 atingiram seu principal objetivo, 
qual seja, permitir à SUSEP um melhor conhecimento acerca das perspectivas de cada processo 
liquidatário. 

Observa-se, conforme tabela abaixo, a consolidação das visitas técnicas como uma 
das rotinas do acompanhamento dos processos liquidatários: 

 

Quadro III - Evolução das visitas técnicas realizadas 

POR TIPO DE EMPRESA 2008 2009 2010 

SOCIEDADES SEGURADORAS  4 16 8 

ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR 

2 7 6 

SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO  - 2 1 

TOTAL  6 25 15 

  
Fonte: CGFIS/ COREP 
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Em 2010 não houve o ingresso de nova empresa em regime especial, apenas 
mudanças de regimes especiais. Havendo, contudo, o encerramento de cinco liquidações 
extrajudiciais e de uma direção-fiscal, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro IV - Regimes Especiais – Alterações no exercício 

TIPO  
DIREÇÃO- 
FISCAL 

INTERVENÇÃO 
LIQUIDAÇÃO 
ORDINÃRIA 

LIQUIDAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL  

INSTAURADOS - - - 2 

ENCERRADOS 1 - 2 5 

   
Fonte: CGFIS/ COREP 

 
Desta forma, encerrou-se o exercício de 2010 com 23 empresas em liquidação 

extrajudicial, com outras 14 liquidadas por extensão, 4 empresas em liquidação ordinária e 
nenhuma empresa em direção-fiscal ou intervenção. 

 

Quadro V - Evolução dos Regimes Especiais 2006 a 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

LIQUIDAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL 

31 35 38 40 37 

LIQUIDAÇÃO 
ORDINÁRIA  

7 6 7 6 4 

INTERVENÇÃO - 2 - - - 

DIREÇÃO-FISCAL 1 2 3 1 - 

TOTAL  39 45 48 47 41 

    
Fonte: CGFIS/COREP 

 
 
• Regime Repressivo 

A aplicação de penalidades é uma atividade ainda necessária para que a SUSEP 
possa cumprir seus objetivos de regulação do mercado e de proteção aos cidadãos, que atualmente 
são vistos como os principais clientes da administração pública. Neste contexto têm sido adotadas 
diversas ações direcionadas à melhoria contínua no julgamento dos processos sancionadores, 
previstas nos planos estratégicos da Autarquia. 

Durante o ano de 2010, houve muitas mudanças relacionadas ao julgamento de 
processos, sendo a criação da nova estrutura funcional a mais importante delas. Com a concentração 
da responsabilidade numa única Coordenação-Geral surgiu a demanda imediata pela reorganização 
do trabalho das subunidades, comprometendo, por um curto período de tempo, a efetiva produção 
de julgamento, que em momento posterior foi devidamente compensada. 

Frente ao número reduzido de servidores envolvidos diretamente na tarefa de 
julgamento, o objetivo inicial de redução do estoque de processos, transformou-se na redução da 
possibilidade de prescrição dos mesmos. Neste sentido, todos os processos foram reclassificados 
por ordem de prioridade quanto ao tempo necessário para que nenhum destes estivesse exposto ao 
risco de prescrição.  

De forma a manter a continuidade no processo de aplicação de penalidades, em 
cumprimento aos objetivos da regulação de mercado pela SUSEP, as medidas adotadas resultaram 
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num expressivo aumento da eficiência na aplicação das sanções administrativas no âmbito dos 
mercados supervisionados. 

 

• Fiscalização Indireta 

Dentre as atividades desenvolvidas pela SUSEP, encontra-se a fiscalização indireta 
do mercado supervisionado por meio da análise da regularidade das condições gerais e da nota 
técnica dos produtos de seguro, previdência complementar aberta e capitalização, bem como das 
operações de resseguro, seguros contratados no exterior e seguros emitidos em moeda estrangeira. 

Essas atividades têm como objetivo zelar pela defesa dos direitos dos segurados, dos 
participantes de planos de previdência complementar aberta e dos detentores de títulos de 
capitalização e contribuem também para promover o aperfeiçoamento dos mercados 
supervisionados. 

Também merece destaque as demandas originadas do Ministério Público, 
atendimento a órgãos do governo, análise de Projetos de Lei e análise de consultas técnicas. 

Especificamente, com relação à análise de Projetos de Lei, merecem destaque as 
contribuições apresentadas pela CGPRO aos: 

� Projeto para a contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao 
meio ambiente ou à saúde pública previsto no decreto que vai regulamentar o artigo 
40 da Lei no 12.305/2010, que institui a política Nacional de Resíduos Sólidos; 

� Projeto de Lei PL 2010/07180, dispondo sobre a transferência de propriedade de 
veículo, do segurado para a seguradora, em caso de pagamento de indenização por 
roubo ou furto, e;  

� Projeto de Lei PLS 2009/00429, dispondo sobre a quitação de imóvel de mutuário 
falecido não constituído em mora. 

 

2.2.2.4. Ações de Proteção ao Consumidor 

• Disponibilização, inclusive para o consumidor, dos produtos submetidos, por número 
de processo, no site da Autarquia  

A disponibilização dos Produtos no site da Autarquia constitui medida de máxima 
transparência para o consumidor que poderá comparar o produto que está consumindo com o que 
está registrado na Autarquia. Transforma-se o consumidor em um parceiro da SUSEP, 
aprimorando-se a supervisão contínua e fomentando-se o desenvolvimento do mercado. 

 

• Atualização no site da SUSEP das informações sobre seguros, previdência 
complementar aberta e títulos de capitalização  

Dando continuidade aos trabalhos de atualização do Portal SUSEP na Internet, 
iniciou-se o processo de revisão e atualização de todas as informações referentes a planos de seguro, 
de previdência complementar e títulos de capitalização, disponibilizadas nas seções de atendimento 
ao público e informações ao mercado do Portal.  

 

• Disponibilização e Atendimento a Consultas de Atos Normativos na Internet  

A CODOC realizou a alimentação da página de pesquisa de atos normativos na 
Internet, compreendendo a inclusão e informação sobre alterações e revogações de Resoluções 
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CNSP, Circulares SUSEP, Deliberações SUSEP, Instruções SUSEP e Portarias SUSEP publicadas 
no Diário Oficial da União. No exercício de 2010, foram incluídos 322 atos na Página de Pesquisa 
de Atos Normativos (www.susep.gov.br/menubiblioteca/biblioteca.asp). 

Foi disponibilizada nova versão do Glossário da SUSEP que apresenta, como 
referencial, definições de cerca de 330 termos usualmente empregados pelo mercado regulado pela 
Autarquia. As definições foram selecionadas e extraídas de Resoluções do CNSP e de Circulares da 
SUSEP. 

No exercício de 2010 foram atendidas, aproximadamente, 1.100 consultas 
relacionadas às normas expedidas pela SUSEP e pelo CNSP. As consultas são encaminhadas via e-
mail por consumidores, funcionários das sociedades supervisionadas pela SUSEP, órgãos públicos, 
empresas de auditoria, escritórios de advocacia, corretores de seguros, estudantes, dentre outros. 

 

• Atendimento ao Público 

Relacionamos a seguir quadro com o resultado dos procedimentos internos da área, 
demonstrando o número de atendimento ao público nos últimos anos. 

 

Quadro VI – Atendimentos Efetuados 

Assunto 2006 2007 2008 2009 2010 

Sociedade Seguradora 19.917 22.692 30.655 34.685 27.929 

Previdência Complementar 
Aberta 

1.854 1.864 2.284 
1.602 2.074 

Capitalização 1.363 1.004 629 372 323 

Corretores de Seguros 1.407 1.448 1.937 1.539 1.797 

Regimes Especiais 1.614 1.208 882 375 225 

Outros/Andamento de processos 8.954 14.701 18.794 20.904 13.818 

Total 35.109 42.917 55.181 59.477 46.166 

    Fonte: SEGER/COATE 

OBS: Notamos que as Ouvidorias das empresas contribuíram para a redução do número de 
reclamações. 
Os esclarecimentos prestados pelo site da SUSEP também favoreceram a diminuição de pedidos de 
informações a respeito dos assuntos da nossa competência.   

 
A SUSEP em 2010 investiu no reaparelhamento da área que trata do atendimento ao 

cliente, dotou o setor de meios para agilização na solução das demandas dos consumidores, 
racionalizando e desburocratizando os serviços. Vem cobrando do mercado fiscalizado ações 
rápidas e transparentes no relacionamento com os seus clientes. 

 
• Avaliação do Brasil pelo GAFI  

O Grupo de Ação Financeira – GAFI, que é uma organização intergovernamental, 
com sede em Paris, criada em 1989 por iniciativa do G-7 com o objetivo de desenvolver e promover 
políticas nacionais e internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo, e o GAFISUD que é o Grupo Regional nos moldes do GAFI da América do Sul, criado 
em 2000, pelos governos da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, 
Paraguai, Peru e Uruguai.  
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A SUSEP integrou o grupo de trabalho que participou do processo de avaliação 
mútua do Brasil pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento 
do Terrorismo (GAFI/FATF) e pelo Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a 
Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFISUD), que teve início em 2009 e 
cujo resultado foi aprovado nas reuniões plenárias de junho e julho de 2010, respectivamente.  

A Autarquia participou da Reunião plenária do mandato XXI do GAFI/FATF, em 
Amsterdam, Países Baixos; da Reunião plenária do mandato XXII do GAFI/FATF, em Paris, 
França; da Reunião do GAFISUD, em Lima, Peru e da XXII Reunião do GAFISUD, em Buenos 
Aires, Argentina. 

Esse processo, coordenado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – 
COAF, demandou muito esforço da SUSEP e das entidades envolvidas na prevenção à lavagem de 
dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo do Brasil, tanto na elaboração das respostas 
aos questionários quanto nas entrevistas e reuniões realizadas, seja com a equipe de avaliação, seja 
no âmbito do grupo coordenado pelo COAF.  

O Relatório de Avaliação Mútua do Brasil, em inglês, e o Sumário Executivo, em 
português, encontram-se disponíveis para consulta na página da internet do Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras – COAF, no endereço eletrônico 
https://www.coaf.fazenda.gov.br/destaques/relatorio-de-avaliacao-mutua-do-brasil. 

 

• Participação na elaboração da Estratégia Nacional de Educação Financeira 

A instituição de uma Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), com o 
objetivo de ser uma política pública e com a finalidade de fortalecer a cidadania, a eficiência e 
solidez do sistema financeiro nacional, foi proposta, através de minuta de Decreto Presidencial, pelo 
Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de 
Previdência e Capitalização (COREMEC) formado pelo Banco Central (BACEN), pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), pela Secretaria de Previdência Complementar (SPC) e pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).   

Além de instituir a estratégia, o Decreto Presidencial cria também, o Comitê 
Nacional de Educação Financeira – CONEF, que além dos membros do COREMEC contam com os 
secretários executivos do Ministério da Fazenda, Educação, Justiça e Previdência Social.  

A proposta da ENEF, construída pelo grupo de trabalho instituído pela Deliberação 
COREMEC no 3, de 31 de maio de 2007, em conjunto com representantes do governo e da 
iniciativa privada, tem como públicos-alvo adultos e alunos das escolas públicas e privadas.  

O programa de Educação Financeira nas Escolas tem como objetivo introduzir a 
educação financeira como tema transversal em diferentes disciplinas, como Português, Sociologia e 
Matemática, entre outras, de modo a ensinar a jovens e crianças a planejar para o futuro e a tomar 
decisões de consumo, poupança e investimento de modo consciente e bem informado, considerando 
suas repercussões sociais e ambientais. Além disso, o programa forma disseminadores e estimula 
que o jovem seja um protagonista de sua vida financeira, desenvolvendo atitudes consistentes com 
os seus objetivos de vida e capacitando-o a utilizar os instrumentos do sistema financeiro para 
construir uma trajetória de vida bem sucedida. Não é objetivo estimular o crescimento de segmento 
de mercado em particular, nem tampouco promover estímulos à utilização de produtos financeiros 
determinados, adotando-se uma abordagem técnica e imparcial.  

O material didático, cujo conteúdo foi aprovado pelos participantes do grupo de 
trabalho, é composto pelo livro e caderno do aluno e o livro do professor.  O projeto será apoiado 
pelo site Vida e Dinheiro (www.vidaedinheiro.gov.br), desenvolvido durante os trabalhos de 
construção da proposta de ENEF, por meio do qual os professores tiveram acesso à capacitação à 
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distância, antes do início das aulas de educação financeira, e receberam acompanhamento para 
esclarecimento de questões financeiras ou pedagógicas, por meio de uma tutoria especializada.  

O projeto piloto nas escolas públicas em parceria com diversas instituições, como o 
Ministério da Educação – MEC, iniciou-se em agosto de 2010 e abrange alunos do ensino médio de 
cerca de 450 escolas da rede pública dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Distrito 
Federal e do Ceará.  

 

• Microsseguros e Inclusão Social e Financeira 

Dando sequência ao extenso trabalho desenvolvido no exercício anterior pela 
Comissão Consultiva de Microsseguros do CNSP, a SUSEP iniciou trabalhos em estreita 
cooperação com a Secretaria Nacional de Renda da Cidadania (SENARC) do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e com o Banco Central do Brasil (BACEN), 
com o objetivo de aprimorar o processo de inclusão financeira de famílias com as características 
socioeconômicas dos beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF), o que vem proporcionando 
importante troca de experiências e informações entre os órgãos envolvidos, ao mesmo tempo em 
que auxilia na consecução de objetivos comuns, fornecendo elementos fundamentais para a futura 
regulamentação dos microsseguros no Brasil, o que dará sustentabilidade ao processo de inclusão 
social conseguido nos últimos anos. 

No cenário internacional, a SUSEP, em 2010, manteve a presidência do IAIS 
Microinsurance Network Joint Working Group (IAIS-MIN JWG), grupo de trabalho conjunto 
reconhecido internacionalmente, formado por especialistas em microfinanças membros do 
Microinsurance Network e por supervisores de seguros membros da International Association of 
Insurance Supervisors (IAIS), o qual atualmente elabora o documento que estabelecerá os padrões 
internacionais para a supervisão dos microsseguros. A SUSEP também é responsável pela 
coordenação do Grupo de Trabalho de Microsseguros da Associação de Supervisores de Seguros da 
América Latina (ASSAL).  

Com o objetivo de estimular a comercialização de produtos do segmento de pessoas, 
com coberturas que atendam mais especificamente a uma parcela da população que atualmente está 
à margem do mercado securitário, foi elaborada uma minuta de Circular, para Audiência Pública, 
que regulamentará as regras de funcionamento e os critérios de operação do seguro padronizado de 
pessoas individual comercializado por meio de bilhete e dá outras providências. 

Todo o normativo foi elaborado tendo-se como meta a disponibilização ao mercado 
de um produto que fosse de fácil entendimento e operacionalização, não só por parte dos 
consumidores, mas também por parte das sociedades seguradoras. 

 

2.2.2.5. Ações no Âmbito Internacional 

No contexto internacional, a SUSEP participa de diversos organismos, tais como: a 
International Association of Insurance Supervisors – IAIS, Associacíon de Supervisores de Seguros 
de América Latina – ASSAL, Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos – ASEL; além de 
conduzir uma cooperação técnica com a National Association of Insurance Commissioners – NAIC, 
que congrega os órgãos estaduais de supervisores de seguros dos Estados Unidos da América – 
EUA e o Supervisor de Seguros de Macau. No âmbito da IAIS, o Brasil integra o Subcomitê de 
Solvência e Atuária, o Grupo de Trabalho conjunto IAIS / CGAP (Consultative Group to Assist the 
Poor) sobre Microsseguros e o Subcomitê de Resseguros. 

Destaca-se também em 2010 a recepção de missões internacionais para troca de 
informações, conhecimentos e discussões técnicas, como a vinda de delegações de Angola e China. 
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• Participação em Organismos Internacionais  

IAIS - International Association of Insurance Supervisors 

A IAIS constitui-se como o principal fórum internacional para os assuntos ligados à 
supervisão de seguros, tendo como membros efetivos mais de 190 supervisores de seguros e 
reguladores de mais de 140 países, além dos observadores, constituídos por grandes grupos 
seguradores, consultorias e outras entidades internacionais afins. A IAIS elabora princípios globais 
de seguros (insurance core principles), critérios (standards) e textos de orientação (guidance 
papers), disponibiliza treinamento e apoio em assuntos relacionados à supervisão de seguros e 
organiza reuniões e seminários.  

A Autarquia participa, desde 2004, como membro do Sub-Comitê de Solvência e 
Atuária da IAIS, um dos mais importantes e atuantes grupos de trabalho daquela Associação e, 
desde 2006, no Grupo de Trabalho conjunto IAIS-CGAP (International Association of Insurance 
Supervisors / Consultative Group to Assist the Poor) sobre Microsseguros. Desde 2007, a SUSEP 
integra o Sub-Comitê de Resseguros da IAIS.  A SUSEP também, sempre que demandada, 
responde aos diversos questionários remetidos pela IAIS. 

Em 2009 a IAIS iniciou processo de revisão de seus princípios e, no final do ano 
2010, aprovou o novo texto de três deles – Princípios Básicos de Seguro 4, 13, e 16 – todos já 
devidamente traduzidos pela CODIN. 

 

ASSAL - Associação de Supervisores de Seguros da América Latina 

A ASSAL é um organismo internacional que agrupa as autoridades supervisoras da 
atividade seguradora da América Latina. É composta por 21 (vinte e um) países e, ainda, Espanha e 
Portugal como membros convidados. 

A SUSEP é coordenadora do Grupo de Trabalho de Microsseguros da ASSAL e 
apresentou proposta de plano de trabalho para 2010/2011 no Seminário Regional sobre Regulação e 
Supervisão de Seguros, realizado no período de 22 a 25 de novembro de 2010, em El Salvador. 
Durante o evento a Autarquia também atuou como palestrante com o tema Mitigación y 
Diversificación de Riesgos. 

 

ASEL - Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos 

A ASEL é uma Associação composta por 9 (nove) membros supervisores de 
jurisdições cujo idioma é o português: Brasil, Portugal, Macau, Angola, São Tomé e Príncipe, 
Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste e Guiné-Bissau. A sua maior importância está nos aspectos 
culturais comuns que ligam estes países, estando o Brasil, nesse grupo, na posição de um dos mais 
desenvolvidos, tanto no que se refere ao tamanho da economia como especificamente em relação à 
supervisão e ao mercado de seguros. 

A SUSEP participou da XIV Conferência e VII Assembleia Geral da Associação de 
Supervisores de Seguros Lusófonos (ASEL), realizada no período de 29 de novembro a 01 de 
dezembro de 2010 em Timor-Leste. 

 

• Participação em Negociações Internacionais 

Mercosul – Mercado Comum do Sul 

No âmbito do Mercosul, a SUSEP desempenha a função de Coordenador Brasileiro 
da Comissão de Seguros e da Subcomissão de Margem de Solvência do Subgrupo de Trabalho no 
04 (SGT-04), subgrupo coordenado pelo Banco Central. Sobre o trabalho desenvolvido. 
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A SUSEP também participou com representante na Reunião do Subgrupo de 
Trabalho no 05 (SGT-05), subgrupo coordenado pela ANTT – Agência Nacional de Transportes 
Terrestres/Ministério dos Transportes, realizada na Argentina, para assessoramento em temas 
relacionados a seguros de transporte.  

 

• Outras Negociações Internacionais 

Em 2010, foi iniciada a supervisão através de Colégio de Supervisores, uma 
recomendação do G-20. Para tal, a SUSEP participou do Colégio de Supervisores da Mapfre e BNP 
Paribas Assurance. 

 

• Seguro RCTR-VI (Carta Azul)  

A SUSEP tem participado ativamente em discussões internacionais que tratam deste 
assunto e apresentou ao grupo de trabalho do Mercosul, uma proposta com novas condições 
contratuais para este seguro.  

Paralelamente, tem assessorado o Itamaraty com relação à implementação deste 
seguro na Guiana Francesa como parte do acordo Brasil-França de transporte internacional. 

 

• Capacitação Internacional 

Em razão das características do mercado de seguros e resseguros e do contínuo 
trabalho da SUSEP para adequar as suas atividades às demandas internas, padrões internacionais da 
International Association of Insurance Supervisors – IAIS, das diretrizes do G-20 e requerimentos 
do GAFI, servidores da SUSEP participaram dos seguintes eventos no exterior: 

� Reunião do subcomitê de solvência e atuária da IAIS, na Cidade do Cabo, África do 
Sul; 

� Reunião Trianual da IAIS, na Basileia, Suíça; 

� Participação em evento da Entidad Estatal de Seguros Agrarios, em Madri, Espanha; 

� Reunião do Subcomitê de Resseguros da IAIS, Subgrupo de Reconhecimento Mútuo 
e Subgrupo de Transparência no Resseguro, em Hamilton, Bermudas; 

� Reunião de constituição do Colégio Internacional de Supervisores do Grupo 
MAPFRE; 

� Reunião do GAFI/FATF, em Paris, França; 

� Reunião do Colégio de Supervisores do Grupo MAPFRE, em Santiago, Chile; 

� Reunião do SGT-4 do Mercosul (Serviços Financeiros), em Buenos Aires, 
Argentina; 

� Reunião do SGT-5 do Mercosul (Transportes), em Salta, Argentina; 

� Reunião plenária do mandato XXI do GAFI/FATF, em Amsterdam, Países Baixos; 

� Colégio de supervisores BNP Paribas Assurance, em Paris, França; 

� Reunião Trianual da IAIS, em Manama, Bareine; 

� Reunião do GAFISUD, em Lima, Peru; 

� Reunião da IAIS – Microinsurance Network, na Basileia, Suiça; 
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� Participação do Lloyd´s International Regulators Programme, em Londres, Reino 
Unido; 

� Visita ao Centro de Estudo de Segurança Viária, em Madri, Espanha; 

� Reunião plenária do mandato XXII do GAFI/FATF, em Paris, França; 

� Participação na Reunião Trianual e XVII Conferência da IAIS, em Dubai, Emirados 
Árabes; 

� Reunião do grupo de trabalho IAIS - Microinsurance Network, em Manila, Filipinas; 

� Seminário IAIS-ASSAL, em San Salvador, El Salvador; 

� XIV Conferência e 7ª Assembleia da ASEL, em Díli, Timor Leste; 

� XXII Reunião do GAFISUD, em Buenos Aires, Argentina; 

� Visita técnica ao Centro de Experimentação e Segurança Viária, em Buenos Aires, 
Argentina; 

� Reunião RCTR-VI, em Montevidéu, Uruguai. 

 

2.2.2.6. Situação do Mercado Supervisionado 
 
• Quantitativo de Entidades Supervisionadas  
 

Quadro VII – Quantitativo de Entidades Supervisionadas 

TIPO DE ENTIDADE 
POSIÇÃO EM 

31.12.2009 

AUTORIZAÇÕES – 
CANCELAMENTOS 

2010 

POSIÇÃO EM 
31.12.2010 

SEGURADORAS 114 1 115 
SOC. CAPITALIZAÇÃO 17 0 17 
EAPC 28 -2 26 

RESSERESSEGURADORES LOCAIS 6 0 6 
TOTAIS 165 -1 164 
   Fonte: CGRAT 
 

• Corretores de Seguros  

No exercício de 2010 foram analisados e aprovados processos de concessão de 
registro de 3.021 novas habilitações a corretores, pessoas físicas e de 1.748 novas habilitações a 
sociedades corretoras. Foram ainda recadastrados 910 corretores de seguros, pessoas físicas e 
15.065 sociedades corretoras de seguros. 

 

• Corretores de Resseguros 

No campo da corretagem de resseguros, uma nova corretora de resseguros foi 
autorizada a funcionar em 2010, totalizando 33 corretoras de resseguros autorizadas a partir do 
início da vigência da Lei Complementar no 126/2007 e regulamentação complementar. 

 

• Resseguradores  

Com o advento da Lei Complementar no 126, sancionada em 15 de janeiro de 2007, e 
regulamentos complementares, iniciaram-se, em meados de 2008, os processos de cadastramento de 
resseguradores admitidos e eventuais. 
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Em 2010, foram cadastrados 4 novos resseguradores admitidos e 11 novos 
resseguradores eventuais. O quadro abaixo demonstra a posição de resseguradores autorizados a 
operar ao final dos exercícios de 2009 e 2010.  

 

Quadro VIII - Resseguradores 

TIPO DE ENTIDADE POSIÇÃO EM 31.12.2009 POSIÇÃO EM 31.12.2010 
RESSEGURADORES LOCAIS 6 6 
RESSEGURADORES 
ADMITIDOS 

21 25 

RESSEGURADORES 
EVENTUAIS 

46 56 

TOTAIS 73 87 
  Fonte: CGRAT 

Essas empresas têm desempenhado importante papel no contexto de viabilizar o 
crescimento da economia, uma vez que a execução de grandes obras e/ou empreendimentos 
demanda um vigoroso mercado de seguros. 

Nesse contexto, os resseguradores têm dado pronta resposta à necessidade de 
capacidade e expertise ao mercado segurador local, imprescindível aos grandes projetos de 
investimentos contidos no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), dos projetos de exploração 
na camada pré-sal e das obras para a realização da Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016, 
dentre outros. 

 

• Ouvidorias e DPVAT  

Em 2010, apenas 2 (duas) novas sociedades seguradoras foram autorizadas a operar 
no Seguro DPVAT e 1 (uma) nova ouvidoria de seguradora foi reconhecida. 

 

• Colegiado 

No exercício de 2010 foram julgados pela Diretoria Colegiada, 264 processos. 
Dentre estes, conforme previsto no art. 62 da Resolução CNSP no 186/2008, coube em primeira 
instância o julgamento de 57 processos relativos a corretores pessoas físicas e jurídicas. 

Foram submetidas e aprovadas a publicação de 21 Circulares. 

Os demais julgamentos prestigiaram questões suscitadas pela Diretoria Colegiada, 
pelo mercado segurador, servidores da SUSEP e propostas de atos e resoluções a serem apreciados 
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. 

 

• CNSP 

No exercício de 2010 foi realizada apenas uma Sessão, na qual foram aprovadas 21 
Resoluções. Após a realização da Sessão Ordinária, o CNSP publicou duas Resoluções 
ad referendum do Conselho. 
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2.2.2.7. Regulamentação 

No que se refere à produção e no aprimoramento dos textos normativos que regem o 
setor de seguros, previdência, capitalização e resseguro, foram publicados os seguintes normativos: 

� Resolução CNSP no 215, de 6 de dezembro de 2010: altera dispositivos da Resolução 
CNSP no 192, de 16 de dezembro de 2008 com a alteração dos prêmios tarifários do 
DPVAT e percentuais de repasse dos prêmios tarifários arrecadados; 

� Resolução CNSP no 217, de 6 de dezembro de 2010: permite que os resseguradores 
locais também tenham acesso ao FESR, até então este direito era concedido apenas 
ao IRB-Brasil Re – Seguro Rural; 

� Resolução CNSP no 218, de 6 de dezembro de 2010: foram estabelecidos os critérios 
mínimos para a estruturação do seguro obrigatório de condomínio conforme prevê o 
Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966; 

� Resolução CNSP no 219, de 6 de dezembro de 2010: permitiu ao embarcador atuar 
como estipulante da apólice deste seguro, em consonância com o previsto na Lei 
11.442/2007 da ANTT e veda à prestação de assistência jurídica por parte da 
seguradora ao segurado em atendimento ao que dispõe o estatuto da OAB; 

� Resolução CNSP no 221, de 6 de dezembro de 2010: Nota Técnica de Carteira. 
Altera a Resolução CNSP no 166, de 17 de julho de 2007; 

� Resoluções CNSP nos 224 e 225, de 6 de dezembro de 2010:  Resseguro; 

� Resolução CNSP no 227, de 6 de dezembro de 2010: exige a constituição do capital 
mínimo requerido, formado pelo capital base e capital adicional baseado em risco. 
Com isso, todas as supervisionadas passaram a estar sujeitas aos níveis de controle 
de solvência, em função da insuficiência de patrimônio líquido ajustado em relação 
ao capital mínimo requerido, definidos pelo CNSP, sejam eles: plano corretivo de 
solvência, plano de recuperação de solvência, direção-fiscal e liquidação 
extrajudicial; 

� Resolução CNSP no 228, de 6 de dezembro de 2010:  determina que as sociedades 
seguradoras, entidades abertas de previdência complementar abertas, sociedades de 
capitalização e resseguradores locais mantenham capital adicional baseado no risco 
de crédito. Para tal, foram apresentados os critérios de cálculo e os fatores de risco 
para utilização da fórmula padrão de cálculo do capital; 

� Resolução CNSP no 230, de 28 de dezembro de 2010: dispõe sobre o prazo de 
vencimento para o pagamento do prêmio do Consórcio que inclui as categorias 3 e 4 
do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 
Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não – Seguro DPVAT;  

� Circular SUSEP no 399, de 15 de janeiro de 2010: regulamentou a Resolução CNSP 
no 205, de 18 de novembro de 2009 no que se refere ao Custo Efetivo do Seguro 
Habitacional – CESH e permite que o mutuário escolha a seguradora que deseja 
contratar não ficando sujeito à imposição do agente financeiro; 

� Circular SUSEP no 400, de 11 de fevereiro de 2010: dispõe sobre a informação e a 
divulgação do Custo Efetivo do Seguro Habitacional – CESH, em relação as 
coberturas dos Riscos de Morte e Invalidez Permanente – MIP e Danos Físicos ao 
Imóvel – DFI;  

� Circular SUSEP no 402, de 18 de março de 2010, dispõe sobre a aprovação dos 
critérios de elaboração e atualização das tábuas biométricas BR-EMSsb-V.2010-m, 
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BR-EMSmt-V.2010-m, BR-EMSsb-V.2010-f e BR-EMSmt-V.2010-f desenvolvidas 
a partir da experiência do mercado segurador brasileiro; 

� Circular SUSEP no 404, de 25 de março de 2010: estabelece critérios de vigência e 
atualização da tábua a ser adotada nos planos, prazo para envio do estudo de 
atualização da tábua à SUSEP, além de cláusulas obrigatórias que deverão constar 
dos produtos; 

� Circular SUSEP no 409, de 10 de dezembro de 2010: revogou a Circular SUSEP no 
72, de 21 de dezembro de 1998 e por meio da Resolução CNSP no 223, de 6 de 
dezembro de 2010 foram estabelecidas as condições contratuais mínimas obrigatórias 
a serem utilizadas na comercialização do seguro de Responsabilidade Civil das 
Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros; 

� Circular SUSEP no 410, de 22 de dezembro de 2010: institui o teste de adequação de 
passivos para fins de elaboração das demonstrações financeiras e define regras e 
procedimentos para sua realização, a serem observados pelas sociedades seguradoras, 
entidades abertas de previdência complementar e resseguradores locais; 

� Circular SUSEP no 411, de 22 de dezembro de 2010: dispõe sobre os critérios de 
apuração do capital adicional baseado nos riscos de subscrição das sociedades 
seguradoras, alterando os anexos da Resolução CNSP no 158, de 26 de dezembro de 
2006, de forma a adaptá-los à codificação de ramos de seguro instituída pela Circular 
SUSEP no 395, de 03 de dezembro de 2009, e dá outras providências; 

� Circular SUSEP no 412, de 22 de dezembro de 2010: dispõe sobre instruções 
complementares para plano corretivo de solvência e plano de recuperação de 
solvência; 

� Circular SUSEP no 413, de 22 de dezembro de 2010: dispõe sobre as instruções 
complementares necessárias ao cálculo do capital adicional baseado nos riscos de 
subscrição das sociedades seguradoras e dos resseguradores locais; 

� Circular SUSEP no 414, de 23 de dezembro de 2010: dispõe sobre instruções 
complementares necessárias à execução das regras de cálculo do capital adicional 
baseado nos riscos de subscrição dos resseguradores locais; 

� Circular SUSEP no 415, de 23 de dezembro de 2010: estabelece  que somente 
poderão ser enquadrados no ramo 0196 – Riscos Nomeados e Operacionais os planos 
de seguros que possuam riscos desta natureza e que estabeleçam um Limite Máximo 
de Garantia (LMG) Único para grupos de coberturas contratadas, podendo ainda 
garantir, por meio de um LMG Único Combinado, danos materiais e perdas 
financeiras decorrentes desses eventos; 

� Circular SUSEP no 416, de 23 de dezembro de 2010: garantiu mais transparência 
para o consumidor dos títulos de capitalização nos casos onde há a cessão do direito 
de resgate a alguma instituição; 

� Carta-Circular SUSEP/DIRAT/CGPRO no 1/2010: esclareceu sobre disposições 
previstas na Circular SUSEP no 10, de 16 de junho de 1995, relativamente ao Seguro 
Obrigatório de Responsabilidade Civil do Proprietário e/ou Condutor de Veículos 
Terrestres.  
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• Projetos em Desenvolvimento  

Nota Técnica de Carteira 

Ao longo de 2010 a SUSEP efetuou diversas análises relativas às Notas Técnicas 
Atuariais de Carteira, o que possibilitou o aprimoramento das discussões internas quanto à melhor 
forma de análise. 

A partir das informações recebidas em atendimento à Circular SUSEP no 368, de 1o 
de julho de 2008, que regulamenta a carteira de Automóveis foram efetuadas análises que estão em 
fase de conclusão e que permitirão aprimorar as análises futuras e a regulamentação de forma a 
atender às particularidades desta carteira. 

Estas discussões vão permitir a criação de novos critérios de análise e estudos para 
alterações futuras no normativo vigente, bem como na criação de regulamentações específicas, para 
atender às particularidades de alguns ramos e grupamentos de ramos de seguro. 

Contribuirá também para o aprimoramento desse trabalho, o curso de Econometria 
realizado no final de 2010 e do qual participaram nove servidores da CGPRO e a continuidade do 
desenvolvimento do sistema de informática próprio realizado, em conjunto, pela CGPRO e a 
CGETI. 

 

Continuidade das atividades relacionadas à consolidação e atualização das 
normas que regulamentam os mercados supervisionados.  

Diversos ramos de seguro ainda necessitam de consolidação e atualização. Algumas 
minutas estão atualmente em fase de análise de sugestões recebidas durante a Audiência Pública – 
caso do Seguro Garantia, Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Responsabilidade Civil 
Hangares. 

 

 Avaliação Atuarial  

A SUSEP realizou a avaliação atuarial sobre o equilíbrio da apólice do seguro 
habitacional do sistema financeiro de habitação e encaminhado o respectivo relatório ao Conselho 
Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais – CCFCVS. 

Foi realizada, também, a avaliação atuarial do Seguro DPEM, a qual não foi 
concluída dentro do exercício de 2010 devido à necessidade de realização de estudo de propostas 
para sanar o desequilíbrio Técnico-Atuarial do FIE/DPEM causado pelo crescente número de ações 
judiciais e encaminhamento de dados complementares pelo IRB-Brasil Re, gestor do Fundo de 
Indenizações Especiais (FIE-DPEM).  

 

2.2.2.8. Reestruturação da SUSEP 

Em 2010, a SUSEP passou por uma profunda reestruturação, aprovada pelo Decreto 
no 7.049, de 23 de dezembro de 2009. Em 13 de janeiro de 2010, foi editada a Resolução CNSP no 
208, detalhando as unidades administrativas integrantes da Estrutura Regimental da SUSEP, suas 
competências e as atribuições de seus dirigentes, a qual foi revogada pela Resolução CNSP no 229, 
de 27 de dezembro de 2010. 

Cabe destacar a criação das Diretorias de Administração (DIRAD), de Autorizações 
(DIRAT), de Fiscalização (DIFIS) e Técnica (DITEC), da Corregedoria (COGER) e de 4 
Coordenações-Gerais. 
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Os Departamentos passaram a ser denominados Coordenações-Gerais. Parte do 
Departamento Técnico Atuarial que ficava responsável pela análise de produtos deu origem à 
Coordenação-Geral de Produtos (CGPRO) que, ao lado das atribuições relativas à autorização de 
produtos, absorveu outras atribuições. 

A Coordenação-Geral de Monitoramento de Solvência (CGSOA) foi constituída por 
parte do DETEC; e do Departamento de Controle Econômico (DECON), com intuito de executar a 
supervisão à distância (off-site). Neste sentido, conforme orientações emanadas pela IAIS, foram 
unificadas em uma estrutura todas as atribuições relacionadas à supervisão de solvência de uma 
(res)seguradora, sociedade de capitalização e entidade aberta de previdência complementar. 

A Coordenação-Geral de Registros e Autorizações (CGRAT), assumiu parte das 
competências anteriormente atribuídas ao Departamento de Controle Econômico (DECON), 
referentes a concessão de registros e autorizações a sociedades e entidades supervisionadas e 
corretores de seguros e de resseguros; autorização de ingresso de sociedades seguradoras no 
Consórcio DPVAT. Além disso, passou a ser responsável pela concessão e atualização de pedidos 
de reconhecimento de ouvidorias de sociedades e entidades supervisionadas. 

Grande parte das atribuições do Departamento de Fiscalização (DEFIS) passou para 
a Coordenação-Geral de Fiscalização Direta (CGFIS), contribuindo para que sua atuação seja mais 
focada na supervisão, com a transferência de duas grandes atribuições para outras Unidades 
(atendimento ao público e julgamento dos processos de penalidade) e à centralização da proposição 
de aplicação do regime repressivo.   

Com o objetivo de consolidar, homogeneizar e agilizar o julgamento dos Processos 
Administrativos Sancionadores (PAS) instaurados no âmbito da SUSEP, que anteriormente eram 
realizados por unidades distintas, foi criada a Coordenação-Geral de Julgamentos (CGJUL) com a 
competência de instruir os Processos Administrativos Sancionadores, bem como proferir 
julgamentos cujas decisões em primeira instância sejam de sua alçada. 

O Departamento de Administração e Finanças (DEAFI) deu origem a duas  
Coordenações-Gerais: a Coordenação-Geral de Planejamento (CGPLA) e a Coordenação-Geral de 
Administração (CGADM). 

A proposta de reestruturação interna do Departamento teve como objetivo solucionar 
os sérios problemas de falta de segregação de funções em razão da acumulação de atribuições 
múltiplas sob a responsabilidade de um único administrador, bem como aperfeiçoar os sistemas 
internos, com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços prestados e de fornecer estrutura 
adequada ao aumento das atribuições da SUSEP.  

Para solucionar esses problemas, desvinculando atribuições, e cumprindo o disposto 
na Instrução Normativa STN no 06, de 31 de outubro de 2007, publicada em 12 de novembro de 
2007, que determina que, a partir de 1o de janeiro de 2008, as funções de registro da conformidade 
contábil e de registro da conformidade de gestão deverão ser segregadas, houve o estimulo para a 
criação de uma Coordenação de Conformidade.  

Tornou-se imprescindível a separação das áreas administrativa e de planejamento 
orçamentário para acabar com a falta de segregação de funções do Chefe do Departamento. Na 
mesma área, as despesas eram planejadas e ordenadas, os valores estimados, os contratos firmados, 
executados, fiscalizados e pagos.  

Registre-se, também, que havia na SUSEP carência de uma unidade para desenvolver 
atividades de planejamento, estando o Planejamento Estratégico desatualizado, o que 
impossibilitava a elaboração de um PDTI e a implantação de controles internos adequados. 

Cabe ressaltar, no entanto, que para que a área de Planejamento atenda totalmente 
aos objetivos para as quais foi criada, será necessário estruturar, no futuro, unidade especifica para a 
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execução de atividades relativas a recursos humanos, funções que ainda não puderam ser 
segregadas. 

Assim, foram criadas uma Coordenação-Geral de Planejamento (CGPLA) voltada 
para o planejamento das metas e ações da SUSEP, e outra para a execução, a Coordenação-Geral de 
Administração (CGADM). 

A partir de dezembro de 2009, com o início da reestruturação da SUSEP e com a 
necessidade de ter a TI como forte aliada em suas decisões estratégicas, foi criada a CGETI. A 
criação de uma Coordenação-Geral de TI autônoma e próxima à alta administração, possibilita uma 
melhor utilização da informática para alavancar as atribuições da Autarquia e permite que a TI 
esteja mais integrada às áreas usuárias e aos projetos da Instituição.  

Com a criação da CGETI, a Secretaria-Geral passou a ter atribuições voltadas para as 
áreas estratégicas da SUSEP. Além de coordenar as áreas de relações internacionais da Autarquia 
(CODIN) e de documentação (CODOC), passou a gerenciar a área de atendimento ao público 
(COATE) e as atividades da Coordenação da Secretaria do Colegiado e CNSP (COSEC). Foi ainda 
criada a Coordenação de Relações Institucionais (CORIN), responsável pelo texto final dos 
normativos da SUSEP. 

 

2.2.2.9. Recursos Humanos 

A SUSEP recebeu 135 Analistas Técnicos em outubro de 2010, oriundos do 
concurso público realizado em abril de 2010. 

Entretanto, esse quantitativo ainda está abaixo da real necessidade de servidores da 
Autarquia, para o desempenho de suas tarefas atribuídas por Lei. 

O quadro de servidores, com efetivo exercício, existente ainda é bastante reduzido, 
tanto os de nível superior – Analista Técnico – quanto os de nível intermediário – Agente 
Executivo. 

Por exemplo, na área administrativa existem duas Coordenações-Gerais que contam, 
atualmente, com um total de 69 servidores (Analistas Técnicos e Agentes Executivos).  Para o 
exercício de 2011 estão previstas a aposentadoria de 18 servidores, deste total informado, o que 
levará a uma redução da força de trabalho em 27%. 

Se levarmos em consideração as necessidades de todas as Unidades da SUSEP, tanto 
administrativas, quanto técnicas, se constatará um número reduzido de servidores para executar de 
forma satisfatória todas as atribuições inerentes à Autarquia.  
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2.3. PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE: 

. 

2.3.1. EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA 
UJ 

 

Quadro IX - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 0779 Denominação: Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência 

Complementar Aberta e Capitalização 
Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 
Objetivo Geral:  Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência 
complementar aberta e capitalização, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral 
Objetivos Específicos: Revisão das regras para atuação dos mercados supervisionados, visando a simplificação dos 
processos de trabalho das empresas e o acesso às informações pelo consumidor;aperfeiçoamento das regras e 
mecanismos de supervisão dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização; integração, 
aprimoramento e expansão dos sistemas de informação;incentivo à participação da sociedade na formulação de 
políticas de regulação dos mercados; incentivo ao mercado na criação de novos produtos; aprimoramento dos 
mecanismos de intercâmbio de informações com órgãos governamentais; aperfeiçoamento dos programas de 
capacitação e treinamento do corpo técnico da Autarquia; adoção de medidas visando à melhoria das instalações em 
função do crescimento das atribuições da Autarquia; e adoção de medidas visando à adequação da estrutura 
organizacional e do quadro de pessoal em função dos novos cenários. 
Gerente: Paulo dos Santos Responsável: 
Público Alvo: Consumidores e agentes dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             
Em R$ 

1,00 
Dotação Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Restos a Pagar 

não processados 
Valores Pagos 

Inicial Final 
86.219.499 102.012.514 93.384.207 89.476.822 2.712.492 88.548.685 

Informações sobre os resultados alcançados 

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) 

Referência 
Índice 

previsto no 
exercício 

Índice 
atingido 

no 
exercício 

Data 
Índice 
inicial 

Índice final 

1 

Empresas dos Mercados 
de Seguros, Previdência 
Complementar Aberta e 
Capitalização Alinhadas 

Com as Regras de Capital 
Baseado em Risco de 

Subscrição 
Unidade de Medida – 

Percentagem 

31/03/2003 1,850 89,4% 2,54 91,96% 

Fórmula de Cálculo do Índice: Relação percentual entre as empresas alinhadas totalmente com as regras de capital 
baseado em risco de subscrição e o total de empresas dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e 
capitalização, no ano. 
Na “Revisão de Cadastro de Ações Orçamentárias 2011”, foi solicitada à COGPL/SPOA/MF, em formulário 
próprio, a alteração do índice de referência computado no sistema SIGPLAN para este indicador, porque 
não reflete a metodologia de cálculo utilizada (relação percentual entre as Empresas Alinhadas Totalmente 
com as Regras de Capital Baseado em Risco de Subscrição e o Total de Empresas dos Mercados de Seguros, 
Previdência Complementar Aberta e Capitalização, no ano) e nem os seus resultados.  
Análise do Resultado Alcançado:  
O percentual de sociedades seguradoras alinhadas com as regras de capital adicional de risco de subscrição superou 
a estimativa inicial em 8%. Esta melhora do índice decorreu do aumento de capital efetuado por algumas 
supervisionadas. 
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Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) 

Referência 
Índice 

previsto no 
exercício 

Índice 
atingid

o no 
exercíci

o 

Data 
Índice 
inicial 

Índice final 

2 

Taxa de Participação 
da População Nacional 

nas Receitas dos 
Mercados de Seguros, 

Previdência 
Complementar Aberta 

e Capitalização 
Unidade de Medida - 

R$ per capta 

31/03/2003 0,550 R$522,77  R$550,94 
R$ 

593,80 

Fórmula de Cálculo do Índice: Relação percentual entre o total das receitas dos mercados de seguros, previdência 
complementar aberta e capitalização (que é igual ao acumulado dos prêmios/contribuições dos mercados de 
seguros, previdência complementar aberta e capitalização recolhidos), no ano, e a população nacional estimada a 
cada ano pelo IBGE. 
Na “Revisão de Cadastro de Ações Orçamentárias 2011”, foi solicitada à COGPL/SPOA/MF a alteração do 
nome e do índice de referência computados no sistema SIGPLAN para este indicador, visto que o nome não 
reflete a fórmula de cálculo e nem a unidade de medida, que é R$ per capita, e o índice de referência não 
reflete adequadamente a metodologia de cálculo e os seus resultados.  
OBS: * O índice constante no SIGPLAN para 2010 (0,31) não corresponde ao previsto pela SUSEP. 
Análise do Resultado Alcançado:  
 Em 2010, o total das receitas dos mercados de seguros, resseguros, previdência complementar e capitalização 
superou a estimativa inicial em aproximadamente 15,31% e a estimativa da população utilizada no indicador foi 
2,06% abaixo da empregada para previsão. Estes fatores, aliados a inclusão da receita de prêmios de resseguros, não 
consideradas na previsão inicial, aliados ao efeito dos estímulos promovidos na economia nacional,fizeram o 
indicador apurado ser superior ao previsto em 18,54%. 

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) 

Referência Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 
exercícioData 

Índice 
inicial 

Índice final 

3 

 
Taxa de Participação das 
Reservas dos Mercados 
de Seguros, Previdência 
Complementar Aberta e 
Capitalização no Produto 

Interno Bruto (PIB) 
 

31/03/2003 0,42 7,64% 7,8% 7,77%

Fórmula de Cálculo do Índice: Relação percentual entre as reservas dos mercados de seguros, previdência 
complementar aberta e capitalização e o Produto Interno Bruto - PIB, no ano. 
Texto – Na “Revisão de Cadastro de Ações Orçamentárias 2011”, foi solicitada à COGPL/SPOA/MF a alteração 
do índice de referência computado no sistema SIGPLAN para este indicador, porque não reflete a metodologia de 
cálculo utilizada, uma vez que, na forma unitária, o índice de referência deveria ser 0,042 (ou seja, 4,2% na forma 
centesimal).  
OBS: * Foi pedida, também, a adequação do valor do índice, com a fixação do índice final para 7,64%. **Assim 
como o índice final (3,2), o índice constante no SIGPLAN para 2010 (0,32) não corresponde ao previsto pela 
SUSEP. 
Análise do Resultado Alcançado:  

A taxa referente às reservas dos mercados supervisionados manteve-se em conformidade com o previsto pela 
SUSEP para 2010. Foi detectado apenas o decréscimo de 0,38%, em relação à projeção inicial. 

 
Fontes: SIGPLAN e formulário de “Revisão de Cadastro de Ações Orçamentárias 2011” 

* OBS: Para restos a pagar não processados, considerou-se o valor liquido constante no SIGPLAN.  
 
• Mercados Supervisionados 

Em dezembro de 2010, os mercados supervisionados pela SUSEP contavam com 115 
sociedades seguradoras, 26 entidades de previdência complementar aberta, 17 sociedades de 
capitalização, 6 resseguradoras locais, 25 resseguradoras admitidos, 56 resseguradoras eventuais, 33 
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corretoras de resseguro e 69.624 corretores registrados (42.688 pessoas físicas e 26.936 pessoas 
jurídicas). 

Os mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar 
aberta registraram uma arrecadação de R$112,86 bilhões (incremento de 12,55%, em relação ao ano 
de 2009), com reservas técnicas de R$285,6 bilhões (crescimento de 19,40%, em relação ao total 
atingido em 2009). Assim, em relação à emissão de prêmios de seguro, contribuições 
previdenciárias, receitas de capitalização e prêmios de resseguro, os recursos movimentados 
superaram 3,2% do Produto Interno Bruto – PIB nacional estimado para 2010, constituindo-se no 
maior mercado de seguros da América Latina. Nos últimos oito anos, o crescimento médio do 
mercado tem sido cerca de 18% a.a, conforme mostram os dados relacionados a seguir: 

 

Quadro X – Mercados Supervisionados 

ANO Receita Total – R$ Evolução Participação no PIB 

2003 44.552.056.373 22,73% 2,62% 

2004 52.152.198.958 17,06% 2,69% 

2005 57.208.436.393 9,70% 2,66% 

2006 63.910.382.083 11,71% 2,70% 

2007 74.184.016.693 16,08% 2,79% 

2008 88.935.537.883 19,89% 2,93% 

2009 100.274.587.027 12,75% 3,15% 

  2010* 112.862.432.147 12,55% 3,24% 
FONTE: CGSOA 

* Valores relativos à 1a carga do FIP, com PIB de 2010 estimado em 7,3% de crescimento, em relação a 
2009. 
A partir do exercício de 2008 foram incluídas as receitas oriundas das operações como as 
resseguradoras. 
Nota 1: Os índices de participação no PIB de exercícios anteriores diferem do informado pela SUSEP 
em 2006 (tanto no BGU quanto no relatório de gestão), pois foram recalculados em face da nova 
sistemática de apuração adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
Nota 2: Receita Total exclusive Prêmios de Resseguro, os quais estão informados em tabela apartada, 
mais a frente neste relatório. 

 
 

Quadro XI - Mercado Brasileiro de Seguros - Total de Prêmios Diretos 

ANO TOTAL – R$ Evolução Participação no PIB 

2003 30.717.317.840 28,47% 1,81% 

2004 37.546.501.319 22,23% 1,93% 

2005 42.559.509.757 13,35% 1,98% 

2006 49.519.843.933 16,35% 2,09% 

2007 58.440.174.407 18,01% 2,20% 

2008 68.080.009.625 16,50% 2,25% 

2009 77.895.103.638 14,42% 2,45% 

 2010* 89.695.614.366 15,15% 2,62% 
FONTE: CGSOA 

*Valores relativo à 1a carga do FIP, com PIB de 2010 estimado em 7,3% de crescimento, em relação a 
2009. 

(*) Inclusos os valores do Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL. 
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Conforme visto, o mercado de seguros chega ao final de 2010 com R$89,7 bilhões 
em prêmios diretos, acumulando crescimento de 192%, entre os anos de 2003 a 2010. Cabe 
registrar, contudo, que R$36,7 bilhões referem-se ao seguro Vida Gerador de Benefício Livre – 
VGBL, produto que acumulou incremento de 421%, entre os exercícios de 2003 e 2010. 

 

Quadro XII - Contribuições de VGBL 

ANO Contribuições - R$ Evolução Participação no PIB 

2003 7.043.070.343 176,46% 0,41% 

2004 10.588.047.169 50,33% 0,55% 

2005 11.733.720.201 10,82% 0,55% 

2006 15.251.247.910 29,98% 0,64% 

2007 20.173.643.629 32,28% 0,76% 

2008 23.526.258.726 16,62% 0,78% 

2009 30.181.423.965 28,29% 0,95% 

2010* 36.696.660.336 21,59% 1,07% 
FONTE: CGSOA 

* Valores relativo a 1a carga do FIP, com PIB de 2010 estimado em 7,3% de crescimento, em relação 
a 2009. 
Nota 1 : Os valores referentes ao VGBL encontram-se contabilizados juntamente com as operações de 
seguros, enquanto que o Plano Gerador de Benefícios Livres – PGBL é incluído nas contribuições de 
previdência complementar aberta. 

 
 
 

Quadro XIII - Mercado Brasileiro de Previdência Privada – Total de Contribuições 

ANO Contribuições – R$ Evolução Participação no PIB 

2003 7.812.161.260 8,92% 0,46% 

2004 8.003.921.446 2,45% 0,41% 

2005 7.738.587.758 -3,32% 0,36% 

2006 7.279.104.550 -5,94% 0,31% 

2007 7.914.891.781 8,73% 0,30% 

2008 8.293.938.782 4,79% 0,27% 

2009 8.554.431.502 3,14% 0,27% 

2010* 9.343.624.273 9,23% 0,27% 
FONTE: CGSOA 

 
* Valores relativo à 1a carga do FIP, com PIB de 2010 estimado em 7,3% de crescimento, em 
relação a 2009. 
Nota 1: Inclusos os valores do Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL Relatório de Gestão da 
SUSEP – 2009. 
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Quadro XIV - Contribuições de PGBL/VGBL 

ANO  Contribuições - R$ Evolução Participação no PIB 

2003 11.281.813.107 104,69% 0,66% 

2004 15.038.643.830 33,30% 0,77% 

2005 16.210.695.426 7,79% 0,83% 

2006 19.682.641.907 21,42% 1,01% 

2007 24.695.297.113 25,47% 1,27% 

2008 28.585.468.506 15,75% 1,47% 

2009 35.383.272.339 23,78% 1,82% 

  2010* 42.779.944.148 20,90% 1,25% 
FONTE: CGSOA 

* Valores relativo à 1a carga do FIP, com PIB de 2010 estimado em 7,3% de 
crescimento, em relação a 2009. 

 

Quadro XV - Mercado Brasileiro de Capitalização - Total Arrecadado 

ANO Arrecadação - R$ Evolução Participação no PIB 

2003 6.022.577.273 15,38% 0,35% 

2004 6.601.776.193 9,62% 0,34% 

2005 6.910.338.878 4,67% 0,32% 

2006 7.111.433.600 2,91% 0,30% 

2007 7.828.950.505 10,09% 0,29% 

2008 9.013.898.082 15,14% 0,30% 

2009 10.104.142.922 12,10% 0,32% 

  2010* 11.780.948.763 16,60% 0,34% 
FONTE: CGSOA 

* Valores relativo à 1a carga do FIP, com PIB de 2010 estimado em 7,3% de crescimento, em relação a 
2009. 

 

Quadro XVI - Mercado Brasileiro de Resseguros - Total de Receita 

ANO Resseguradoras Evolução Participação no PIB 

2008 3.547.691.394 0 0,12% 

2009 3.720.908.965 4,88% 0,12% 

  2010* 2.042.244.745 -45,11% 0,06% 
FONTE: CGSOA 

* Valores relativos a nov/2010 e projetados para dez/2010, e participação no PIB de 2010 estimado em 
7,3% de crescimento, em relação a 2009. 

 

Quadro XVII - Reservas Técnicas do Mercado Ressegurador Local 

ANO Resseguradoras Evolução 

2008 3.222.631.374 0 

2009 6.891.983.908 114% 

2010* 5.885.892.660 -15% 
FONTE: CGSOA 

* Valores relativos a nov/2010 e projetados para dez/2010, e participação no PIB de 2010 estimado 
em 7,3% de crescimento, em relação a 2009. 
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Quadro XVIII - Reservas Técnicas dos Mercados Supervisionados 

ANO Seguradoras Capitalização EAPP Resseguros TOTAL Evolução 

2003 55.910.788.037 8.223.081.858 790.009.121 0 64.923.879.016 36,97% 

2004 75.289.097.981 9.143.537.985 837.309.166 0 85.269.945.132 31,34% 

2005 94.160.621.077 10.557.438.301 924.613.680 0 105.642.673.058 23,89% 

2006 116.332.968.336 11.278.384.056 1.008.683.836 0 128.620.036.228 21,75% 

2007 143.813.672.949 11.934.510.393 1.000.470.922 0 156.748.654.264 21,87% 

2008 170.883.499.784 13.445.477.814 447.861.925 3.222.631.374 187.999.470.897 19,94% 

2009 216.899.508.739 14.937.551.357 475.774.947 6.891.983.908 239.204.818.951 27,24% 

2010* 262.015.201.457 17.254.548.523 503.532.914 5.885.892.660 285.659.175.554 19,42% 
FONTE: CGSOA 

* Valores relativos à 1a carga do FIP. 
 

 
 
2.3.2. EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ  

Quadro XIX - Execução Física das Ações Realizadas pela UJ 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo da 

Ação 
 Unidade de Medida Meta 

prevista 
Meta 

realizada 

Meta a ser 
realizada 
em 2011 

04 301 0779 20CW Atividade  

Servidor 
beneficiado/ 

unidade 238 0 358 
Informações Gerais 
Finalidade:Proporcionar aos servidores e empregados condições pra manutenção da saúde física e mental. 
Descrição:Realização dos exames médicos periódicos dos servidores e empregados da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional. 
Unidade Responsável:Superintendência de Seguros Privados 
Coordenador:Maria Elídia de Almeida Valle Costa 
E-mail:maria.costa@susep.gov.br 
Telefone:(21) 3233-4171 
Comentários: Não foi possível preencher a meta física, porque os exames, iniciados em dezembro, ainda estão em 
andamento.  

04 301 0779 2004 Atividade  

Servidor 
beneficiado/ 

unidade 981 739 694 
Informações Gerais  
Finalidade: Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições para manutenção da 
saúde física e mental. 
Descrição: Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, 
ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclusivamente para a contratação de serviços médicos-hospitalares e 
odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de 
caráter indenizatório, por meio de ressarcimento. 
Unidade Responsável: Superintendência de Seguros Privados  
Coordenador: Maria Elídia de Almeida Valle Costa  
E-mail: maria.costa@susep.gov.br  
Telefone: (21) 3233-4171  
Comentários: A execução  desta ação foi considerada satisfatória, com a execução de 75,33% da meta estipulada. 

04 365 0779 2010 Atividade  
Criança 

atendida/unidade 43 57 47 
Informações Gerais  
Finalidade: Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus 
dependentes, conforme art. 3o do Decreto no 977, de 10/11/93. 
Descrição: Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contra-cheque, a partir de 
requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto no 
977/93. 
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Unidade Responsável: Superintendência de Seguros Privados. 
Coordenador: Maria Elídia de Almeida Valle Costa  
E-mail: maria.costa@susep.gov.br  
Telefone: (21) 3233-4171  
Comentários: Por sua natureza, a execução  desta ação foi considerada satisfatória, com a execução de 132,56% da 
meta física. 

04 306 0779 2012 Atividade  

Servidor 
beneficiado/ 

unidade 340 455 331 
Informações Gerais  
Finalidade: Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e 
custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou 
ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório. 
Descrição: Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-alimentação aos servidores e 
empregados, ativos, de acordo com a Lei no 9.527/97, ou mediante requisição de vale ou ticket-alimentação ou 
refeição ou, ainda, por meio de manutenção de refeitório. 
Unidade Responsável: Superintendência de Seguros Privados. 
Coordenador: Maria Elídia de Almeida Valle Costa  
E-mail: maria.costa@susep.gov.br  
Telefone: (21) 3233-4171  
Comentários: A execução  desta ação foi considerada satisfatória, com a execução de 133,82% da meta estipulada, em 
virtude do ingresso de 138 novos servidores. Para complementar a execução financeira, foi solicitado e recebido 
credito suplementar.    Embora a SUSEP tenha encaminhado a previsão para a LOA 2011, considerando  novos 
servidores, a meta para 2011 não reflete este numero porque, só foram considerados para a proposta os ingressos já 
aprovados  naquela ocasião. 

04 331 0779 2011 Atividade  

Servidor 
beneficiado/ 

unidade 92 87 60 
Informações Gerais  
Finalidade: Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, 
destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou 
interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e 
fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e 
sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nos deslocamentos de suas 
residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei no 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória 
no 2.165-36, de 23 de agosto de 2001. 
Descrição: Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao 
custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos 
militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos 
deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. 
Unidade Responsável: Superintendência de Seguros Privados. 
Coordenador: Maria Elídia de Almeida Valle Costa  
E-mail: maria.costa@susep.gov.br  
Telefone: (21) 3233-4171  
Comentários: A execução  desta ação foi considerada satisfatória, com a execução de  94,57% da meta estipulada. 

04 128 0779 4572 Atividade 
 Servidor 

capacitado/unidade  400 752 400 
Informações Gerais  
Finalidade: Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de 
trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à s e do crescimento profissional. 
Descrição: Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, 
pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, 
seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. 
Unidade Responsável: Superintendência de Seguros Privados. 
Coordenador: Elizabeth de Oliveira Afonso  
E-mail: elizabeth.afonso@susep.gov.br  
Telefone: (21) 3233 -4179  
Comentários: A meta física foi ultrapassada em função da reestruturação interna da SUSEP, que trouxe a necessidade 
de revisar o Plano Anual de Capacitação anteriormente programado. A reestruturação trouxe novas demandas 
emergentes, pois foram criadas novas áreas e servidores remanejados durante o exercício de 2010. Em relação a 
execução financeira, foi possível economizar recursos, graças a intensificação de acordos de cooperação técnica já 
existentes e a parcerias realizadas.  
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04 131 0779 0461 
Operações 
Especiais 

 Empréstimo 
efetuado/unidade 15 110 16 

Informações Gerais  
Finalidade: Permitir a realização dos trabalhos de liquidação nas empresas que não possuem liquidez suficiente para 
arcar com suas despesas correntes, visando garantir o encerramento do processo de liquidação de tais empresas, de 
modo que os ativos das mesmas possam ser vendidos, com a consequente geração de recursos que viabilizem o 
ressarcimento dos empréstimos efetuados pela Autarquia e o pagamento de credores, observada a legislação aplicável. 

Descrição: Concessão de empréstimos a sociedades seguradoras, de capitalização e entidades de 
previdência complementar aberta em liquidação. 

Unidade Responsável: Recursos sob Supervisão da Superintendência de Seguros Privados/SUSEP- Ministério da 
Fazenda  
Coordenador: Cidice Hasselmann  
E-mail: cidice.hasselmann@susep.gov.br  
Telefone: (21) 3233-4064  
Comentários: Foi detectada distorção no percentual de execução desta ação,que, em vez de 733,33%, deveria ser de 
61,11%. Segundo a coordenação da ação, isto ocorre porque a ação deveria ser não cumulativa, pois, por mês, são 
liberados recursos a algumas massas liquidandas. A previsão inicial  foi de até 15 empresas recebendo recursos ao 
mesmo tempo em cada mês. Como não foi possível mudar a meta física para não cumulativa,foi lançado o número 
máximo de empresas (15) por mês. Isto porque, da forma como a ação foi estruturada, não foi encontrada solução para 
demonstrar corretamente a execução física da ação de forma cumulativa. Se a ação tiver que permanecer como 
cumulativa, terá que ser alterada no próximo PPA. Corroborando o exposto, a execução financeira  de 86,04% foi 
coerente com a meta programada.  

04 122 0779 
09    
HB 

Atividade  Não possui meta 
física   

 

Informações Gerais  
Finalidade: Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do 
regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004. 
Descrição: Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de 
previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004. 
Unidade Responsável: Superintendência de Seguros Privados  
Coordenador: Luiz Carlos Maia de Assis  
E-mail: luiz.assis@susep.gov.br  
Telefone: (21) 3233-4167  
Comentários: Não há previsão de execução física nesta ação. 

04 122 0779 2272 
Atividade  Não possui meta 

física   
 

Informações Gerais  
Finalidade: Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são 
passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa. 
Descrição: Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, 
própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou 
alugados, utilizados pelos órgãos da União; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento 
de diárias e afins); estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas 
públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição de 
publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio 
necessárias à gestão e administração do programa. 
Unidade Responsável: Superintendência de Seguros Privados  
Coordenador: Luiz Carlos Maia de Assis  
E-mail: luiz.assis@susep.gov.br  
Telefone: (21) 3233-4167  
Comentários: Não há previsão de execução física nesta ação.  

04 125 0779 2215 Atividade  
Norma 

divulgada/unidade  2535 2646 2535 
Informações Gerais  
Finalidade: Disponibilizar informações à sociedade objetivando promover o desenvolvimento da cultura de seguro, 
previdência complementar aberta e capitalização, estimular a comercialização dos produtos destes mercados; e 
regulamentar os mercados com o objetivo de estimular o seu desenvolvimento, assegurar o equilíbrio e regularidade 
técnica e jurídica dos contratos, e o seu funcionamento eficiente e transparente. 
Descrição: Elaboração e publicação de normas para os mercados de seguros, capitalização e previdência 
complementar aberta, e divulgação de informações e indicadores relativos aos mercados. 
Unidade Responsável: Superintendência de Seguros Privados  
Coordenador: Inês Tavares Gomes Martins  
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E-mail: ines.martins@susep.gov.br  
Telefone: (21) 3233-4150  
Comentários: Para efeito de meta física desta ação, são consideradas todas as Resoluções, Circulares e Cartas-
Circulares disponibilizadas no sítio da SUSEP. Em janeiro, foi lançado o total de normas (Resoluções, Circulares e 
Cartas-Circulares de cunho regulatório) disponíveis na página da SUSEP em 31/12/2009 - 2.462 + normas divulgadas 
em janeiro de 2010 - 97, perfazendo o total de 2.559 disponibilizadas no sítio da SUSEP.A execução física ocorreu de 
acordo com o esperado e foi de 104,38%. 

04 131 0779 4641 Atividade  
Não possui meta 

física    
Informações Gerais  
Finalidade: Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações que visam informar, 
esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos 
que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida. 
Descrição: A ação se desenvolverá por meio de divulgação de conteúdos vinculados a objetivos sociais de interesse 
público, que assuma caráter educativo, informativo, de mobilização ou de orientação social, ou ainda que contenha 
uma orientação à população que a habilite ao usufruto de bens ou serviços públicos e que expresse, com objetividade e 
clareza, mediante a utilização de linguagem de fácil entendimento para o cidadão. 
Unidade Responsável: Superintendência de Seguros Privados  
Coordenador: Vera Lúcia Ribeiro Barreto Paes  
E-mail: vera.paes@susep.gov.br  
Telefone: (21) 3233-4149  
Comentários: Não há previsão de execução física nesta ação.  

04 126 0779 2216 Atividade  
Sistema 

mantido/unidade 8 8 12 
Informações Gerais  
Finalidade: Manter e aperfeiçoar sistemas de tecnologia de informação para aprimoramento do desempenho da 
SUSEP e a confiabilidade do processo decisório. 
Descrição: Manutenção e adequação de Sistemas de Tecnologia da Informação destinados ao controle das operações 
dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização e dos serviços internos da SUSEP. 
Unidade Responsável: Superintendência de Seguros Privados  
Coordenador: Luiz Bernardino Ministério Barboza  
E-mail: luiz.bzrboza@susep.gov.br  
Telefone: (21) 3233-4063  
Comentários: Para efeito de meta física desta ação, são considerados os  seguintes sistemas em desenvolvimento e,ou, 
manutenção:  recebimento e administração de dados dos mercados supervisionados e estatísticas; administrativos; 
auxiliares para fiscalização direta e indireta; sítio da SUSEP e intranet; hospedagem dos sistemas informatizados e do 
centro de dados; administração de ambienta de TI – suporte; administração de rede; administração de correio 
eletrônico. A realização da meta física foi de 100%.  

04 125 0779 2214 Atividade  
Ação fiscal 

realizada/unidade 5140 6083 5140 
Informações Gerais  
Finalidade: Supervisionar e fiscalizar a atuação dos agentes dos mercados de seguros, previdência complementar 
aberta e capitalização, prevenindo ou corrigindo situações irregulares, com foco na gestão de riscos das empresas, 
preservando sua solvência e capacidade econômico-financeira, além de divulgar informações ou recomendações e 
esclarecer e orientar os participantes dos mercados. 
Descrição: Acompanhamento da atuação dos participantes dos mercados de seguros, previdência complementar 
aberta e capitalização, o que inclui as atividades de resseguro, com o propósito de identificar e coibir práticas 
irregulares ou ilícitas, inclusive executando fiscalização in loco nos agentes participantes dos mercados, analisando 
pedidos de aprovação de atos administrativos e de planos, instaurando e conduzindo processos administrativos 
sancionadores, e dando subsídios para o julgamento de processos para eventuais punições, buscando o cumprimento 
de normas e ações regulares de mercado, e mantendo controles das informações relacionadas às operações da SUSEP 
junto aos mercados. 
Unidade Responsável: Superintendência de Seguros Privados  
Coordenador: Cidice Hasselmann  
E-mail: cidice.hasselmann@susep.gov.br  
Telefone: (21) 3233-4064 
Comentários: Para efeito de registro da meta física desta ação é considerada a quantidade de fiscalizações externas  
realizadas, atos societários, análise de planos e análise de processos administrados sancionadores – PAS. A execução 
da meta física foi bastante satisfatória e de acordo com o programado visto que foi de 118,35%. 
 

Fonte: SIGPLAN 
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2.3.2.1. Cumprimento das metas físicas: 

Ação 2214 – Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência 
Complementar Aberta  

 

Quadro XX - Controle da Meta Física da Ação 2214 

AÇÕES 
FÍSICO 

PREVISTA REALIZADO 

FISCALIZAÇÕES  IN LOCO 80 136 

ATOS SOCIETÁRIOS ANALISADOS 1300 1286 

PLANOS ANALISADOS 2900 3993 

PAS ANALISADOS: 860 668 

TOTAL  5140 6083 

Fonte: Elaboração PPA 2008-2011 – Secretaria Geral 
 

���� Fiscalização IN LOCO: A ação de fiscalização in loco é medida pela 
quantidade de fiscalizações efetuadas pela CGFIS durante o exercício.  

 

Quadro XXI - Fiscalizações in loco (por tipo de empresa e por tipo de fiscalização) 

POR TIPO DE EMPRESA 
SOCIEDADES SEGURADORAS E ENTIDADES DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

104 

SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO  7 

SOCIEDADES CORRETORAS 4 

RESSEGURADORAS 2 

MERCADO MARGINAL 19 

TOTAL  136 

POR TIPO DE FISCALIZAÇÃO 

SOLVÊNCIA 17 

GOVERNANÇA 7 

CONTROLES INTERNOS 8 

CONSUMIDOR 2 

LAVAGEM DE DINHEIRO  5 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO 7 

OUVIDORIA 2 

RESSEGURO 3 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4 

AUTOMÓVEL 1 

DILIGÊNCIAS 65 

VISITA TÉCNICA 15 

TOTAL 136 

 Fonte: CGFIS 

 

O planejamento das 80 fiscalizações in loco foi superado, realizando-se um total de 
136 fiscalizações.  
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O elevado número de diligências decorre principalmente da realização de trabalhos 
visando coibir a atuação de associações e cooperativas que vêm operando irregularmente no 
mercado de seguros, denúncias diversas encaminhadas pelo Ministério Público, e atendimento a 
solicitações da Caixa Econômica Federal e do Comitê de Recursos do Sistema Financeiro da 
Habitação, estas duas últimas, em face de operações do Seguro Habitacional do SFH.  

 

���� Atos Societários Analisados: A análise dos processos administrativos de 
atos societários é contabilizada pela elaboração de pareceres, que podem proferir o deferimento ou 
indeferimento, com o consequente encaminhamento de cartas de exigências ou de aprovação e 
portarias, no caso de reforma estatutária. 

 

���� Análise de Planos: A análise é contabilizada pela elaboração de um parecer 
e/ou carta que pode deferir, indeferir, suspender (temporária ou definitivamente) ou apresentar 
exigências a um produto. 

A diferença a maior entre o número de análises de planos realizadas em relação ao 
previsto deve-se, principalmente, à apresentação de novos produtos de previdência utilizando as 
tábuas biométricas brasileiras, aos novos produtos de seguro apresentados em consonância com a 
Circular SUSEP no 395/2009 e ao significativo aumento dos processos de títulos de capitalização da 
modalidade incentivo.  

Foram aprovados os critérios de elaboração e atualização das tábuas biométricas 
brasileiras, representando um marco histórico para no mercado segurador. A relevância do trabalho 
se dá por considerar a expectativa média de vida dos consumidores de seguro brasileiro, refletindo a 
nossa realidade.  

Houve um significativo aumento na análise de processos de nota técnica atuarial de 
Início de Operação em Ramos, demonstrando a importância da criação da Circular SUSEP no 
362/2008 para promover o aperfeiçoamento e estabilidade das seguradoras, assegurando a expansão 
e o fortalecimento deste mercado fundamentais para a aplicação efetiva da Supervisão Baseada em 
Riscos. 

Após a publicação das Circulares SUSEP no 402 e no 404, ambas de 2010, foram 
elaborados novos planos padrões, com o objetivo de agilizar os procedimentos de aprovação dos 
planos de seguros de pessoas com cobertura por sobrevivência (VGBL Individual) e de planos de 
previdência complementar aberta (PGBL Individual) que adotam as tábuas biométricas BR-EMS de 
que tratam os referidos normativos.  

É importante ressaltar que, para um completo desenvolvimento destas análises, é 
necessário o acompanhamento das operações das sociedades para se verificar a real consistência dos 
dados apresentados, o que demanda um sistema de informática próprio, atualmente em fase de 
elaboração pela CGETI com a colaboração da CGPRO foi executada uma primeira fase de testes 
com a finalidade de recebimento dos dados via internet. 

 

���� PAS Analisados: A ação de PAS Analisado é medida pela quantidade de 
processos analisados quando proferida a decisão de 1a instância. 

A respeito do controle da meta física, estava prevista para o ano de 2010 a análise de 
860 processos, no entanto foram analisados 668, ou seja, 77% da meta estabelecida. Deve ser 
destacado que, no âmbito do julgamento, um processo é considerado analisado quando proferida a 
decisão em 1a instância pelo Coordenador-Geral de Julgamentos. 
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No início do ano de 2010, a CGJUL foi criada com o objetivo de centralizar o 
julgamento de processos sancionadores. O início efetivo das atividades deu-se no final do mês de 
janeiro, sendo que durante o mês de fevereiro foi necessária uma completa reclassificação dos 
processos, passando a ser ordenados por prazo prescricional. 

Em outubro, ocorreu a mudança na COJUL, durante este mês tornou-se necessário 
fazer uma revisão em todos os processos que estavam aguardando para serem julgados, uma vez 
que em todos os documentos onde constava a assinatura do coordenador anterior precisaram ser 
retificados. Cumpre notar que as demais atividades relativas ao julgamento foram plenamente 
mantidas durante este período.  

 

Ação 0461 – Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades 
Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei no 
10.190, de 2001 – Art. 3)  

� Concessão de Empréstimos: nesta ação são contabilizadas as concessões de 
empréstimos por parte desta Autarquia a empresas em liquidação extrajudicial para o pagamento de 
despesas imprescindíveis e inadiáveis inerentes aos processos liquidatários, sendo que tais recursos 
deverão ser restituídos à Autarquia. 

No ano de 2010 foram disponibilizados, a título de empréstimos às massas, 
R$3.404.066,00, dos quais foram gastos R$2.928.924,00; sendo que R$2.076.561,00 foram 
restituídos à SUSEP. A previsão para 2010 era de que 15 empresas receberiam os recursos. 
Entretanto, no decorrer do exercício algumas empresas foram incluídas e outras excluídas da 
relação de empresas que recebem recursos da SUSEP, em função da decretação de novos regimes 
especiais ou de falências, dentre outros motivos; totalizando, em dezembro de 2010, 17 empresas 
que receberam recursos. 

Na previsão física do PPA foram lançadas mensalmente as empresas que receberam 
recursos da SUSEP, o que totalizou 110 lançamentos anuais. 

 

Ações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas: 

Ação 2214 – Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização 
e Previdência Complementar Aberta  

As fiscalizações in loco, parte das atividades incluídas na ação 2214, superaram em 
70 % a meta física prevista. Entre os fatores que contribuíram para esta superação temos: 

No momento da previsão da meta para o PPA 2010, consideramos que os servidores 
concursados ingressariam no início do ano. Desta forma, o tempo destinado à capacitação destes 
servidores foi utilizado para fiscalização. 

A entrada de novas empresas em supervisão contínua reduz o quantitativo de 
fiscalizações in loco ampliando a profundidade de análise de cada fiscalização. 

 

Ação 0461 – Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades 
Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei no 
10.190, de 2001 –Art. 3)  

As concessões de empréstimo às massas atingiram um percentual de execução de 
733,33% em relação à meta física prevista devido a um erro de acumulação. Assim, a meta física de 
15, constante da LOA, se refere a quinze empresas que receberiam empréstimo da SUSEP durante o 
ano. Em 2010 dezessete empresas receberam recursos da SUSEP, o que representaria um percentual 
de execução de 113,33% em relação à meta física estabelecida.  
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2.4. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 

2.4.1 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 

 

Quadro XXII - Identificação das Unidades Orçamentárias 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO 
Código SIAFI da 

UGO 
Superintendência de Seguros Privados  25208 173039 

 

2.4.1.1. Programação de Despesas Correntes 

 

Quadro XXIII - Programação de Despesas Correntes 

Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

Grupos de Despesas Correntes 

1 – Pessoal e Encargos Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 3- Outras Despesas Correntes 
Exercícios Exercícios Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

LO
A

 Dotação proposta pela UO 104.426.130,64 99.060.878,51    19.415.635,03 22.203.600,37 
PLOA 83.881.577,00 99.764.606,00     18.946.030,00 22.025.740,00 
LOA 83.881.577,00 99.764.606,00     18.946.030,00 22.025.740,00 

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares 21.230.000,00 24.225.000,00            848.015,00 

Especiais Abertos            
          

5.100,00    
Reabertos             

Extraordinário
s 

Abertos             
Reabertos             

Créditos Cancelados (2.992,00)  (1.014.323,00)         

Outras Operações             
Total 105.108.585,00 122.973.283,0

0 
   18.951.130,00 22.873.755,00 

Fonte:SIAFI/SUSEP 
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2.4.1.2. Programação de Despesas de Capital 

 

Quadro XXIV - Programação de Despesas Capital 

 Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

Grupos de Despesa de Capital 

4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras 
6- Amortização 

da Dívida 
Exercícios Exercícios Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

LO
A

 Dotação proposta pela UO 3.484.000,00 4.221.091,00 2.847.600,00 3.174.899,88     
PLOA 3.484.000,00 4.221.091,00 2.847.600,00 3.404.066,00     
LOA 3.484.000,00 4.221.091,00 2.847.600,00 3.404.066,00     

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares             

Especiais 
Abertos             
Reabertos             

Extraordinário
s 

Abertos             
Reabertos             

Créditos Cancelados             
Outras Operações             

Total 3.484.000,00 4.221.091,00 2.847.600,00 3.404.066,00     
Fonte:SIAFI/SUSEP 

 

2.4.1.3. Quadro Resumo da Programação de Despesas  

 

Quadro XXV - Quadro Resumo da Programação de Despesas 

Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

Despesas Correntes Despesas de Capital 
9 – Reserva de 
Contingência 

Exercícios Exercícios Exercícios 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 

LO
A

 Dotação proposta pela UO 123.841.765,67 121.264.478,88 6.331,600,00 7.395.991,02 18,800.146,66  
PLOA 102.827.607,00 121.790.346,00 6.331,600,00 7.625.157,00 42.979.580,00  
LOA 102.827.607,00 121.790.346,00 6.331,600,00 7.625.157,00 42.979.580,00  

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares 21.230.000,00 25.073.015,00     

Especiais 
Abertos 5.100,00      
Reabertos       

Extraordinário
s 

Abertos       
Reabertos       

Créditos Cancelados (2.992,00) (1.014.323,00)     
Outras Operações       

Total 124.059.715,00 145.849.038,00 6.331,600,00 7.625.157,00 42.979.580,00 - 
Fonte:SIAFI/SUSEP 
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2.4.1.4. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa  

 

Quadro XXVI - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 

Valores em R$ 1,00 

Natureza da Movimentação 
de Crédito 

UG 
concedente 

ou 
recebedora 

Classificação da 
ação 

Despesas Correntes 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Movimentação 
Interna 

Concedidos      
Recebidos      

Movimentação 
Externa 

Concedidos 173057 04122077922720001   1.790.028,97 
Concedidos 170016 

 
04122077922720001   1.385,16 

Concedidos 170009 04128077945720001    
Concedidos 170115 04128077945720001    
Concedidos 080009 28846090100g50001 66.172,00   
Concedidos 

090031 28846090100050001 
           

221.996,00 
  

Concedidos 
090034 

28846090100G5000
1 

694.554,00   

Concedidos 
080009 

28846090100G5000
1 

8.983,00   

Concedidos 
090031 

28846090100G5000
1 

29.701,00   

Concedidos 090034 28846090100050001 92.926,00   
Recebidos 170013 01032055040180001   97.177,48 

Recebidos 170009 04128077762270001   224,20 
Recebidos 201002 04122075020000001 200.000,00   

Natureza da Movimentação 
de Crédito 

UG 
concedente 

ou 
recebedora 

Classificação da 
ação 

Despesas de Capital 
4 – 

Investimento
s 

5 – 
Inversões 

Financeiras 

6 – 
Amortizaçã
o da Dívida 

Movimentação 
Interna 

Concedidos      
Recebidos      

Movimentação 
Externa 

Concedidos      
Recebidos      

Fonte:SIAFI/SUSEP 
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2.4.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 

2.4.2.1. Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ  

2.4.2.1.1. Despesas por Modalidade de Contratação 

 

Quadro XXVII - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ 

Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2009 2010 2009 2010 
Modalidade de Licitação      
Convite 18.191,44   18.191,44  
Tomada de Preços   750.549,55    
Concorrência 809.362,31 812.542,20 673.938,61 744.830,35 
Pregão  6.983.285,75 5.686.688,06 4.415.042,88 3.779.548,96 
Concurso      
Consulta      
Registro de Preços     
Ressarcimentos /Repasses     4.078.296,38 
Contratações Diretas      
Dispensa 1.984.472,16 5.643.535,15 1.051.670,65 4.686.204,56 
Inexigibilidade 1.451.176,19 1.439.782,12 1.332.855,50 1.160.895,57 
Regime de Execução Especial         
Suprimento de Fundos 1.024,18 206,80 1.024,18 206,80 
Pagamento de Pessoal      
Pagamento em Folha 105.045.182,45 118.620.273,58 105.045.182,45 118.620.273,58 
Diárias 417.354,84 453.255,40 417.354,84 453.255,40 
Outros     

Fonte:SIAFI/SUSEP 
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2.4.2.1.2. Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa  
 

Quadro XXVIII - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ 

Valores em R$ 1,00 

Grupos de Despesa 
Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
1 – Despesas de Pessoal         

319011  49.074.315,41 58.971.476,16  49.074.315,41 58.971.476,16   49.053.245,02 58.056.244,58 
319001 34.414.571,52 38.388.994,79 34.414.571,52 38.388.994,79   33.983.470,89 34.046.089,63 
319003 10.595.359,49 11.752.402,06 10.595.359,49 11.752.402,06   10.595.359,49 11.752,402,06 
319113 10.202.505,19 12.169.983,20 10.202.505,19 12.169.983,20   10.202.505,19 12.169.983,20 
Demais elementos do grupo 470.025,39 409.976,49  470.025,39                                                409.976,49   470.025,39 409.976,49 

2 – Juros e Encargos da Dívida         
1o elemento de despesa                 
2o elemento de despesa                 
3o elemento de despesa                 
Demais elementos do grupo                

3 – Outras Despesas Correntes         
339039 4.360.071,34 7.124.196,43 2.878.190,01 6.021.115,10 1.481.881,33 1.508.425,33 2.878.190,01 6.008.209,81 
339037 3.059.149,59 3.088.463,74 2.691.804,12 2.845.351,51 367.345,47 243.112,23 2.691.804,12 2.845.351,51 
339033 510.976,47 600.634,48 444.879,16 532.544,64   444.879,16 532.544,64 
339046 572.379,72 139.784,72  1.331.579,34   572.379,72 1.331.579,34 
339030 345.411,72  139.001,34  206.410,38  139.001,34  
339035 60.690,00 411.927,72  278.602,72 60.690,00 133.325,00  278.602,72 
Demais elementos do grupo 1.077.181,69 4.372.098,07 294.764,32 3.005.612,96 172.785,62 121.976,46 294.764,32 4.004.321,12 

Fonte: SIAFI/SUSEP 
 
Obs.: Foram consideradas como empenhadas as despesas liquidadas e pagas com pessoal e benefícios. 
Na natureza 339033 estão incluídas as despesas com passagens e locação de veículos. 
339046- A diferença entre o valor empenhado e o liquidado e pago, deveu-se a necessidade de emissão de nota de empenho para pagamento das despesas de custeio discricionário da 
folha de pagamento de dezembro de 2010, conforme mensagem 2010/1752125 da UG170999. 
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2.4.2.1.3. Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa 

Quadro XXIX - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários a UJ 
Valores em R$ 1,00 

Grupos de Despesa 
Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
4 – Investimentos         
449052 1.585.205,35 1.240.646,27 744.485,09 86.289,54 840.720,26 1.154.356,73 744.485,09 86.289,54 
         
449037 0 270.847,40  203.135,55   67.711,85  203.135,55 
449039 680.557,00 644.001,43 27.327,00   653.480,00 644.001,43 27.327,00   
449092 11.446,44  11.446,44      11.446,44   
 
449051 
 41.500,00 106.548,12 

4.150,00   37.350,00 106.548,12 4.150,00   

Demais elementos do 
grupo 250,00  

      

5 – Inversões Financeiras         
459066 2.318.053,73 2.928.923,38       2.318.053,73 2.928.923,38 
Demais elementos do 
grupo     

        

6 – Amortização da 
Dívida  

  
  

  
 

1o elemento de despesa                
2o elemento de despesa                
3o elemento de despesa                
Demais elementos do 
grupo        

        

Fonte: SIAFI/SUSEP 
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2.4.2.2. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 

2.4.2.2.1. Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação 
 

Quadro XXX - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por 
Movimentação 

Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação  
Despesa Liquidada Despesa paga 

2009 2010 2009 2010 
Licitação      

Convite      
Tomada de Preços      
Concorrência      
Pregão       
Concurso      
Consulta      

Contratações Diretas      
Dispensa      
Inexigibilidade   25.105,21   25.105,21 

Regime de Execução Especial         
Suprimento de Fundos        

Pagamento de Pessoal      
Pagamento em Folha  200.000,00  200.000,00 

Diárias     

Outras     
Fonte:SIAFI/SUSEP 

 

2.4.2.2.2. Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por 
movimentação 
 

Quadro XXXI - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos 
Recebidos por Movimentação 

Valores em R$ 1,00 

Grupos de Despesa 
Despesa 

Empenhada 
Despesa Liquidada 

RP não 
processados 

Valores Pagos 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
1 – Despesas de Pessoal         

319011  200.000,00  200.000,00    200.000,00 
2o elemento de despesa         
3o elemento de despesa         
Demais elementos do grupo         
2 – Juros e Encargos da 
Dívida  

  
  

  
 

1o elemento de despesa         
2o elemento de despesa         
3o elemento de despesa         
Demais elementos do grupo         
3- Outras Despesas 
Correntes  

  
  

  
 

339039 - 97.177,48 - 25.105,21 - 72.072,27 - 25.105,21 
Demais elementos do grupo - - - - - - - - 

Fonte:SIAFI/SUSEP 
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2.4.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS 

• Índice de Análise dos Atos Societários Submetidos à SUSEP 

O indicador mede a capacidade de analisar as solicitações de constituição de 
sociedades, os processos de Assembleia Geral e de eleição e destituição dos membros das 
administrações, as transferências de controle e os processos de transferências de carteira das 
sociedades supervisionadas. É classificado como Indicador de Eficiência, medido pela seguinte 
fórmula de cálculo: Atos Societários submetidos/Atos Societários analisados. 

A CGRAT/CORAT é área da Autarquia responsável pelo cálculo.  

No exercício de 2010, o resultado foi 0,995, indicando que todos os atos societários 
submetidos no ano de 2010 foram analisados e que o estoque do ano anterior diminuiu. 

 

Quadro XXXII - Índice de Análise dos Atos Societários Submetidos à SUSEP 

 
 

• Índice de Análise dos Processos de Cadastramento de Resseguradores Estrangeiros, 
Reconhecimentos de Ouvidorias e Autorização para Ingresso no Consórcio DPVAT 
Submetidos à SUSEP 

O indicador mede a capacidade de analisar as solicitações de Cadastramento de 
Resseguradores Estrangeiros, Reconhecimentos de Ouvidorias e Autorização para Ingresso no 
Consórcio DPVAT. É classificado como Indicador de Eficiência, medido pela seguinte fórmula de 
cálculo: Processos Submetidos / Processos Analisados.  

A CGRAT/COREC é a área da Autarquia responsável pelo cálculo. 

No exercício de 2010, o resultado foi 1,09, indicando que foram analisados 92% dos 
Processos submetidos no ano. 
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Quadro XXXIII - Índice de Análise dos Processos de Cadastramento de Resseguradores 
Estrangeiros, Reconhecimentos de Ouvidorias e Autorização para Ingresso no Consórcio 

DPVAT Submetidos à SUSEP 

 

 

• Índice de Adequação das Provisões Técnicas dos Mercados Supervisionados: 

O indicador mede a proporção de empresas que possuam provisões técnicas 
adequadamente constituídas, tendo como meta o valor próximo de 100%. É classificado como 
Indicador de Eficácia, medido pela seguinte fórmula de cálculo: Quantidade de empresas com 
provisões adequadamente constituídas / Total de empresas que devem constituir provisões. 

O indicador considera a proporção de empresas que não estão incluídas no sistema de 
pendências da SUSEP, por motivo de constituição inadequada de provisões técnicas. 

A DISEC e a DIPEP são as áreas da Autarquia responsáveis pelo cálculo 

No exercício de 2010, o resultado foi 96,75%. 

O indicador demonstra também a capacidade da coordenação em acompanhar e 
controlar a constituição das provisões técnicas pelas empresas. Ao longo do ano de 2010, o índice 
combinado (DISEC+DIPEP) teve uma melhoria, passando de 96,05% para 96,75%. 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o 
resultado obtido nesse indicador: 

Essa melhoria é explicada, em parte, pela melhoria da qualidade das informações 
enviadas pelas supervisionadas nos quadros estatísticos, o que permite identificar, de forma mais 
eficiente, as empresas com provisionamento técnico inadequado. Outro fator que contribui para ter-
se alcançado esse indicador advém dos novos módulos de acompanhamento para verificação das 
movimentações de sinistros por ocorrência, da movimentação de prêmios (comercial e ganho), por 
início de vigência, e teste de consistência da PSL, além dos novos quadros estatísticos para os 
produtos de vida individual e de previdência. 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para 
tratar as causas de insucesso nesse indicador e setores responsáveis: 

Aperfeiçoamento dos sistemas de monitoramento das Provisões Técnicas; 

Revisão da Resolução CNSP no 162/2006, que trata das Provisões Técnicas; e 
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Aumento da capacidade de processamento dos microcomputadores das áreas, o que 
melhorará a eficiência das análises. 

 

Quadro XXXIV - Índice de Adequação das Provisões Técnicas dos Mercados 
Supervisionados: 

 
 

• Índice de Adequação das Avaliações Atuariais: 

O indicador mede a proporção de empresas que atenderam aos requisitos mínimos da 
Circular de Avaliação Atuarial, tendo como meta o valor próximo de 100%. É classificado como 
Indicador de Eficácia, medido pela seguinte fórmula de cálculo: Quantidade de empresas com 
avaliações atuariais adequadas / Total de empresas que devem apresentar avaliação atuarial. 

O indicador considera a proporção de empresas que não estão incluídas no sistema de 
pendências da SUSEP, por motivo de constituição inadequada das provisões técnicas. 

A DISEC e a DIPEP são as áreas da Autarquia responsáveis pelo cálculo. 

No exercício de 2010, o resultado foi 93,51%. 

O indicador demonstra também a capacidade da CGSOA em analisar a adequação 
das avaliações atuariais. Através da Avaliação Atuarial, o atuário expõe sua análise a respeito da 
adequação ou inadequação de cada provisão técnica e de outros parâmetros de solvência, fazendo as 
devidas considerações a respeito das particularidades dos produtos da empresa.  

O índice combinado (DISEC+DIPEP), ao longo de 2010, permaneceu praticamente o 
mesmo do ano anterior, sem demonstrar uma evolução natural na melhoria do trabalho 
desempenhado pelas empresas. 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o 
resultado obtido nesse indicador:  

Seguem os principais fatores: 

- Identificação de inconsistências na Avaliação Atuarial, apuradas a partir das análises das 
informações contidas nos quadros estatísticos; e 

- Desatualização da Circular de Avaliação Atuarial, cujos elementos mínimos estão defasados 
do atual estágio de acompanhamento das provisões técnicas. 
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Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para 
tratar as causas de insucesso nesse indicador e setores responsáveis:  

Revisão da Circular SUSEP no 272/2004 (Avaliação Atuarial) e convocação de 
reunião com o diretor técnico e atuário responsável das empresas críticas. 

 

Quadro XXXV - Índice de Adequação das Avaliações Atuariais 

 
 

• Índice de (In)Conformidade da Cobertura das Provisões Técnicas: 

O indicador mede a capacidade da Coordenação em verificar a adequação da 
cobertura das provisões técnicas e fundos garantidores das sociedades supervisionadas, em 
observância às normas da SUSEP, do CNSP e do CMN. É classificado como Indicador de Eficácia 
e Eficiência, medido pela seguinte fórmula de cálculo: Número de sociedades supervisionadas com 
insuficiência de cobertura das provisões técnicas/Total de sociedades supervisionadas analisadas. 

A DIMAT é área da Autarquia responsável pelo cálculo.  

No exercício de 2010 o resultado do indicador foi 7,69%. 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o 
resultado obtido nesse indicador: Foram implementadas rotinas com vistas a propiciar maior 
eficiência aos trabalhos desenvolvidos pela área. Dentre as principais, pode-se destacar: 

- Rotina de classificação automática de fundos de investimentos, durante a importação e o 
processamento, na base da SUSEP, dos arquivos disponibilizados pela Câmara de Custódia 
CETIP; 

- Criação de base de dados com informações sobre os imóveis vinculados à SUSEP para a 
garantia das provisões técnicas das sociedades supervisionadas; 

- Ampliação da rotina de classificação automática de CDBs, durante a importação e o 
processamento, na base da SUSEP, dos arquivos disponibilizados pela CETIP; 

- Otimização dos procedimentos de checagem dos registros em câmaras de custódia dos 
investimentos de titularidade das sociedades supervisionadas pela SUSEP;  

Como consequência da implementação dessas rotinas, o percentual de empresas com 
problemas aumentou, o que já era esperado. 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para 
tratar as causas de insucesso nesse indicador e setores responsáveis: A CGSOA tem conseguido 
manter o controle eficiente dos ativos garantidores das provisões técnicas, resultando em reduzido 
número de sociedades supervisionadas com problemas de cobertura de provisões técnicas. 
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Quadro XXXVI - Índice de (In)Conformidade da Cobertura das Provisões Técnicas 

 

 

• Capacitação Nacional 

No que se refere a capacitação, vale registrar que, em virtude da reestruturação 
interna,  o Plano Anual de Capacitação teve de ser revisto  para ser adequado às demandas advindas 
da criação de novas unidades internas. 

A execução do Plano Anual de Capacitação de 2010 resultou em 752 vagas 
preenchidas, incluindo 9 pós-graduações (5 das quais  iniciadas em exercícios anteriores). 

Nos eventos, foram capacitados 420 servidores (sem repetição) de um total de 488 
servidores ativos em 31/12/2010, o que representa 86% do quadro funcional. Isto demonstra 
expressivo progresso, visto que, em 2009, foi alcançado o índice de 51,27% neste mesmo indicador. 

Observe-se que o numero considera, além dos 469 servidores efetivos, 19 servidores 
de outros órgãos que estão em exercício descentralizado nesta Autarquia (18 Procuradores Federais 
e 1 Especialista em Políticas Públicas), uma vez que estes também participam de eventos de 
capacitação interna.  

 

Quadro XXXVII - Índice de abrangência do Programa Anual de Capacitação 

Indicador Descrição Fórmula Resultado 
Índice de abrangência 
do Programa Anual de 
Capacitação 
 

Mede a abrangência da 
execução do Programa 
Anual de Capacitação 
 

(Número de Servidores 
treinados sem repetição 
/ número total de 
servidores) X 100 

86% 

 
Nos que se refere a cursos fechados, destacaram-se os seguintes temas: Governança 

Corporativa, Certificação Digital, Resseguro, Licitações e Contratos, Gestão e Fiscalização de 
Contratos Administrativos.  Além destes, teve extrema importância o curso preparatório  para os 
novos servidores que ingressaram na SUSEP em 2010.  

As quatro vagas em cursos de longa duração aprovadas no exercício foram: uma para 
MBA em Finanças (Investimento e Risco), duas para Mestrado (Métodos de Apoio à Decisão e 
Organizações, Estratégia e Sistemas de Informação) e uma para Doutorado em  Engenharia de 
Produção ( Pesquisa Operacional).  



Relatório de Gestão da SUSEP – 2010 
 

59 
 

Quadro XXXVIII – Vagas Ocupadas em Eventos de Capacitação 

 
 
 

Quadro XXXIX – Tipos de Treinamentos Realizados 
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• Execução Orçamentária 

Os dois gráficos abaixo demonstram a execução do orçamento disponível na LOA 
2010. 

Quadro XL – Execução Orçamentária 2010 = 94,23% 

 
 

Quadro XLI – Execução Orçamentária por Categoria Econômica 

 
 

A execução orçamentária foi afetada pelo contingenciamento anual. Mas, a partir da 
revisão do programa anual e da posterior solicitação de transferência de parte da cota recebida de 
custeio para investimentos, foi possível dar prosseguimento a projetos importantes, como: a 
aquisição de microcomputadores e notebooks para os 135 novos servidores que ingressaram na 
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SUSEP e a ampliação e readequação da regional de São Paulo, que recebeu 20 novos Analistas 
Técnicos e deverá ampliar as atividades de fiscalização locais.   

Também ocorreu a mudança de classificação contábil, de custeio para investimentos,  
do contrato de manutenção e desenvolvimento dos sistemas FIPSUSEP e SAPIEMS, em virtude de 
Portaria da Secretaria do Orçamento Federal – SOF no 467, de 6 de agosto de 2009 da STN e 
Secretaria de Orçamento Federal – MPOG. Estes dois sistemas são fundamentais para que a SUSEP 
possa atender as suas finalidades, uma vez que o FIPSUSEP é destinado ao registro do Formulário 
de Informações Periódicas para o Mercado Segurador e o SAPIEMS é o sistema de Armazenamento 
e Processamento de Informações e Estatísticas do Mercado Segurador, ou seja, é a base de dados da 
SUSEP.  

Internamente, a SUSEP mede a execução do orçamento efetivamente disponível para 
empenho por meio dos seguintes indicadores: 

 

Quadro XLII - Índices de Execução do Orçamento Efetivamente Disponível 

Indicador Descrição Fórmula Resultado 

Índice de Execução do 
Programa de Investimentos 

Mede a eficácia da 
execução do Programa 
Anual de Investimentos, 
considerando apenas os 
recursos efetivamente 
liberados para empenho 

(Recursos Empenhados / 
Recursos Liberados) X 100 

100,00% 

Índice de Execução do 
Plano de Custeio do grupo 
outras despesas correntes 

Mede o resultado da  
execução do Plano de 
Custeio,  considerando 
apenas os recursos 
efetivamente liberados para 
empenho (não inclui 
benefícios e assistência 
médica) 

(Recursos Empenhados ou 
descentralizados / Recursos 
Liberados) X 100 

99,92% 

 

Quadro XLIII – Execução da Cota de Limite Orçamentário - 2010 
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Os investimentos realizados em 2010 foram os seguintes: 

 

Quadro XLIV - Investimentos - 2010 

PROCESSO SUSEP OBJETO Valor Total 
15414.100580/2010-20 Reforma de SP 728.801,43 
15414.100680/2010-56 Mobiliário SP 373.988,00 
15414.000167/2010-66 2 filtros purificadores de água  SP 2.540,00 
15414.003162/2010-95 19 fragmentadores de papel 21.435,04 

15414.004138/2005-14 
Desenvolvimento e Manutenção do FIPSUSEP e SAPIEMS que 
passou a ser investimento   - 240.000+80.000 270.847,40  

15414.200343/2009-24 Projeto Obra RS 21.748,12 
15414.200114/2010-43 22 aparelhos telefônicos RS 751,74 
15414.200208/2010-12 10 estabilizadores RS 1.049,00 
15414200094/10-19 Aquisição de mobiliário para o GRFRS 11.045,00 
15414.003488/2010-12 2 filtros purificadores de água  SEDE 840,00 
15414100697/2010-11 Aquisição de Estabilizadores SP 2.739,80 
15414.003569/2010-12  50 notebooks 147.199,00 
15414.003570/2010-47 Reposição de 255 microcomputadores obsoleto e 503.880,00 
15414.003221/2010-25  250 aparelhos telefônicos analógicos 6.000,00 

15414.001924/2010 
Aquisição de 15 aparelhos HEADSET AMPLIFIFIER MODEL 
A100-1 com fone de ouvido 2.180,00 

15414.001136/10-22 48 aparelhos telefônicos digitais 61.311,84 

15414.003346/2010-55 
150 cadeiras  para os novos servidores e DAS (só tem 305 e 
precisa de 432), 20 mesas para os estagiários 94.674,89 

15414.000778/2010-12 aquisição de 15 carrinhos transportar processo 1.113,00 
15414.003173/09-31 50 extintores de incêndio - SEDE 9.898,96 

Total Geral   2.262.043,22 
 

 
• Receitas 

As principais fontes de receitas da SUSEP são: 

a) Taxa de Fiscalização - Instituída pela Lei no 7.944, de 29 de dezembro de 1989, 
com arrecadação trimestral diretamente creditada à Conta Única do Tesouro Nacional, que sub-
repassa à SUSEP, de acordo com a Programação Orçamentária e Financeira, limitada ao orçamento 
fixado pela Lei Orçamentária Anual. No exercício de 2010, a previsão desta receita era de 
R$52.743.098,00, sendo arrecadado pela STN o montante de R$115.341.317,12, referente ao 
principal e R$130.148,10, de multa e juros de mora da taxa de fiscalização dos mercados de seguro, 
da capitalização e previdência privada aberta. 

A receita prevista pela SOF na LOA 2010 foi de R$52.743.098,00. Com a publicação 
da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2009, os valores da taxa de fiscalização foram atualizados e 
houve a inclusão de cobrança para as resseguradoras, o que fez com que a realização da receita no 
exercício de 2010 atingisse o montante de R$115.341.317,12, com superávit de 118,7%.   

 

b) Multas – Registre-se, que as multas, anteriormente consideradas receitas 
próprias, na fonte 250, tem sido arrecadadas na Fonte do Tesouro 174, a partir da publicação da Lei 
no 11.100, de 25 de janeiro de 2005 – Lei Orçamentária Anual do exercício de 2005. O 
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procedimento de aplicação de penalidades pode sofrer variações no decorrer do exercício, posto que 
a função precípua da SUSEP é preventiva. A arrecadação no exercício de 2010 foi no valor de 
R$2.207.345,29. 

Cabe ressaltar que a arrecadação citada acima foi informada no valor líquido. A 
arrecadação bruta ocorreu no montante de R$6.580.283,87, considerando os descontos concedidos e 
as retificações das Guias de Recolhimento da União – GRU, sendo restituído o valor de 
R$4.135.977,24 ao mercado segurador.  

 

c) Demais Receitas – Decorrente de contrato de locação, serviços administrativos, 
recuperação de despesas de exercícios anteriores, receita da dívida ativa não tributária, outros 
serviços financeiros, amortizações de empréstimos e outras receitas, apresentando uma arrecadação 
de R$2.681.172,87.   

 

d) Seguro Habitacional - Receita originária, conforme dispõe o artigo 6o da 
Portaria do MF no 243, de 28 de julho de 2000, e a Portaria MF no 29, de 10 de fevereiro de 2006, 
onde 0,25% incidirão sobre o valor do principal dos prêmios de seguros devidos pelos agentes 
financeiros ao SH, líquidos de restituições, cancelamentos, multas e juros, atualizado 
monetariamente pro rata die, até a data do efetivo pagamento, com base no índice de remuneração 
básica dos depósitos de poupança.  

A previsão de receita foi estabelecida pela SUSEP no montante de R$448.451,58. A 
projeção foi baseada na regressão linear dos totais anuais. Foi arrecadado um montante de 
R$432.621,17, equivalendo a 96,47% do previsto. 

 

e) Receita Remuneração de Depósitos Bancários - Representa o valor de 
recursos provenientes da remuneração de depósitos bancários, recursos oriundos de aplicações de 
entidades da administração pública no mercado financeiro, autorizadas por lei, em cadernetas de 
poupança, fundos de investimento, contas remuneradas, inclusive depósitos judiciais etc., com 
realização de R$26.669.748,66. 
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Quadro XLV - Evolução da Receita – 2010 

 
 
 

    
  
                                               
      

 

 
 

Natureza da Receita 
 

Fonte 
SOF 

Previsão 
Receita 
Inicial 

Execução da 
Receita 

% 

 11211500 
TAXA 
FISCAL.MERC.SEG.CAP.PREVID.PRIV.ABERTA 0174 52.743.098,00 115.341.317,12 218,69% 

 13110000 ALUGUÉIS 0250   281.086,00   

 13250000 REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0280 26.291.100,00 26.669.748,66 101,44% 

 16000203 
SERV.FINANC.DE COMPENS.DE VARIAÇÕES 
SALARIAIS 0280 475.628,00 432.621,17 90,96% 

 19113400 
MUL.JUR.MORA TX 
FISC.MERC.SEG.CAPIT.PREV.ABER 0174 135.286,00 130.148,10 96,20% 

 19189900 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 0174   10,11   

 19195000 MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO 0174 5.208.046,00 2.207.345,29 42,38% 

 19220700 
RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC. 
ANTERIORES 0250   220.730,62   

 19329901 
REC.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE 
OUTRAS REC 0174   119.669,41   

 19909900 OUTRAS RECEITAS 0250 70.660,00 51.603,29 73,03% 

 23009900 
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 
DIVERSOS 0280   2.008.073,44   

   Total:   84.923.818,00 147.462.353,21 173,64% 
 
 

Quadro XLVI – Execução da Receita 

 
Observação: Receita prevista conforme Lei no 12.214, de 26.1.2010 – Lei Orçamentária Anual para o 
exercício/2010 (LOA).   
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Quadro XLVII – Arrecadação 2010 – Superávit de 73,64% 

 
 

 
 

Quadro XLVIII - Receita Prevista e Receita Arrecadada 

RECEITA PREVISTA RECEITA ARRECADADA 
 84.923.818,00   147.462.353,21  
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3. INFORMAÇÕES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR 
INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS 

3.1 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE  CRÉDITOS OU 
RECURSOS 

 

Quadro XLIX - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 

Valores em R$ 1,00 
Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 
173034/173035/173036

/173038/173039 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP 

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 
Saldo Final em 

31/12/2009 
Movimento 

Devedor 
Movimento 

Credor 
Saldo Final em 

31/12/2010 
      

Razões e Justificativas: No exercício de 2010 não houve registro contábil nas contas: 21211.11.00, 21212.11.00, 
21213.11.00, 21215.22.00 e 21219.22.00, que representam o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos 
ou recursos. 
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI 
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4. INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A 
PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

4.1 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

Quadro L - Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

Valores em R$ 1,00 

1-Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

acumulados 
Pagamentos 
acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2010 

2010 453.171,01 1.325,50 0,00 452.171,01 
2009 13.270.489,93 4.082.080,23 9.187.084,20 1.325,50 
2008 263.749,33 0,00 263.722,41 26,92 
2007 111.727,38 11.307,38 100.420,00 0,00 

2-Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos 
acumulados 

Pagamentos 
acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2010 

2010 7.812.745,68 1.141.867,28 2.662.905,38 4.007.973,02 
2009 8.266.221,41 737.822,54 3.695.110,34 3.833.288,53 
2008 10.599.354,58 1.087.307,44 5.043.412,82 4.468.634,32 
2007 10.012.917,77 697.278,84 3.139.762,51 6.175.876,42 

Observações: 
1-Restos a Pagar Processados – Saldo a Pagar, correspondem às contas contábeis : 29521.01.01 e 2954.0.00.00 
2-Restos a Pagar não processados em 2007, 2008 e 2009 obedeceram as disposições contidas no Decreto no 7.418 de 
31 de dezembro de 2010 que prorrogou a validade das inscrições até 31 dezembro de 2010. 

Fonte: SIAFI 
 

4.2 ANÁLISE CRÍTICA 

• Evolução da estratégia de pagamento dos RP adotada : 

A SUSEP adota como critério o sistema de restos a pagar estritamente de acordo com 
o art. 36 da Lei no 4.320/64. Foi elaborada tabela para controle dos pagamentos e cancelamentos 
dos Restos a Pagar. Com base no acompanhamento da tabela, são feitas consultas ao longo do 
exercício aos diversos setores da Instituição, relativa aos valores ainda pendentes de pagamento 
para verificar a pertinência de sua  manutenção.  

• Os impactos porventura existentes na gestão financeira no exercício de referência, 
decorrentes do pagamento de RP de exercícios anteriores: 

Não foram observados impactos.  

• As razões e/ou circunstâncias existentes para a permanência de RP Processados e Não 
Processados por mais de um exercício financeiro: 

Devem-se ao fato de existirem pendências de ordem judicial ou administrativas. 

• A existência de registro no Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal – SIAFI de valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores a 
2009 sem que sua vigência tenha sido prorrogada por Decreto: 

Não existe nenhuma pendência relativa a Restos a Pagar de exercícios anteriores sem 
que sua vigência não tenha sido prorrogada por Decreto. 

• Os eventos negativos ou positivos que prejudicaram ou facilitaram a gestão de RP: 

Ressalte-se como evento positivo, o acompanhamento através da tabela de controle 
dos Restos a Pagar. Quanto a eventos negativos, não existem fatores relevantes a comentar. 
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5. INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE 

Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei no 8.730, de 
10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas.   

Ver Anexo I. 

 

5.1. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS 

 

Quadro LI - Composição do Quadro de Recursos Humanos - situação apurada em 31/12/2010 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

em 2010 
Egressos em 

2010 Autorizada Efetiva 
1 Provimento de cargo efetivo     
1.1 Membros de poder e agentes políticos - - - - 
1.2 Servidores de Carreira      
1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 832 329 135 2 
1.2.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado  
1 0 0 

1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório - - - - 
1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas - - - - 
1.3 Servidores com Contratos Temporários - - - - 
1.4 Servidores Cedidos ou em Licença     
1.4.1 Cedidos - 10 1 1 
1.4.2 Removidos - - - - 
1.4.3 Licença remunerada - 3 0 1 
1.4.4 Licença não remunerada - 1 - - 
2 Provimento de cargo em comissão     
2.1 Cargos Natureza Especial - - - - 
2.2 Grupo Direção e Assessoramento superior     
2.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão - 82 - - 
2.2.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado - 
- - - 

2.2.3 Servidor de outros órgãos e esferas - 12 11 6 
2.2.4 Sem vínculo - 24 9 4 
2.2.5 Aposentado - 3 2 3 
2.3 Funções gratificadas     
2.3.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão - 4 4 4 
2.3.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado - 
- - - 

2.3.3 Servidor de outros órgãos e esferas - - - - 
3 Total 832 469 162 21 

Fonte:SIAPE/SUSEP 
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Quadro LII - Composição do Quadro de Recursos Humanos por Faixa Etária - situação 
apurada em 31/12/2010 

Tipologias do Cargo 
Faixa Etária (anos) 

Até 30  De 31 a 40  De 41 a 50  De 51 a 60  
Acima de 

60  
1. Provimento de cargo efetivo      

1.1. Membros de poder e agentes políticos - - - - - 
1.2. Servidores de Carreira  114 97 116 85 14 
1.3. Servidores com Contratos Temporários - - - - - 
1.4. Servidores Cedidos ou em Licença 1 2 5 4 - 

2. Provimento de cargo em comissão      
2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - - 
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 5 9 2 8 3 
2.3. Funções gratificadas 1 1 1 1 - 

Fonte:SIAPE/SUSEP 
 

Quadro LIII - Composição do Quadro de Recursos Humanos por Nível de Escolaridade - 
situação apurada em 31/12/2010 

Tipologias do Cargo 
Nível de Escolaridade 

1  2  3  4  5 6 7 8 9 
1. Provimento de cargo efetivo          

1.1. Membros de poder e agentes políticos          
1.2. Servidores de Carreira  - - - 1 61 221 108 32 1 
1.3. Servidores com Contratos Temporários - - - - - - - - - 
1.4. Servidores Cedidos ou em Licença - - - - 3 8 3 - - 

2. Provimento de cargo em comissão - - - - - - - - - 
2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - - - - - - 
2.2. Grupo Direção e Assessoramento 

Superior - 
- - - 15 8 4 

 
- - 

2.3. Funções gratificadas - - - - 1 3 - - - 
LEGENDA  
Nível de Escolaridade 
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo 
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 - Doutorado; 10 
- Não Classificada. 

Fonte:SIAPE/SUSEP 
 
 
5.2. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS 

Quadro LIV - Composição do Quadro de Servidores Inativos - situação apurada em 
31/12/2010 

Regime de proventos / Regime de aposentadoria  
Quantitativo de 

Servidores 
Aposentadorias em 

2010 

1 Integral   
1.1 Voluntária 156 5 
1.2 Compulsório 2 - 
1.3 Invalidez Permanente 28 1 
1.4 Outras 1 - 
2 Proporcional   
2.1 Voluntária 65 - 
2.2 Compulsório - - 
2.3 Invalidez Permanente 2 - 
2.4 Outras - - 

Fonte:SIAPE/SUSEP 
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Quadro LV - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - situação apurada em 
31/12/2010 

Regime de proventos originário do servidor 
Quantitativo de 

Beneficiários 
Pensões concedidas em 

2010 

1. Integral 100 6 
2. Proporcional 17 2 

Fonte:SIAPE/SUSEP 
 
5.3. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 

A SUSEP não teve contrato de estagiários em 2010. 
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5.4. QUADRO DE CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS 

Quadro LVI - Quadro de Custos de Recursos Humanos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010. 

Valores em R$ 1,00 

Tipologias 
/Exercícios 

Vencimentos e 
vantagens fixas 

Despesas Variáveis 

Total 
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 
Assistenciais e 
previdenciários 

Demais despesas 
variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 
2008 - - - - - - - - 
2009 - - - - - - - - 
2010 - - - - - - - - 

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 
2008 36.173.702,62 1.774.570,13 3.318.036,37 1.100.953,34 5.763,00 967.858,94 251.551,31 43.592.435,71 
2009 38.559.393,34 1.812.678,41 3.647.773,07 1.193.133,40 9.467,10 594.576,66 235.276,94 46.052.298,92 
2010 45.722.589,88 2.498.031,49 4.633.605,67 1.347.122,15 6.902,00 1.242.367,08 228.679,83 55.679.298,10 

Servidores com Contratos Temporários 
2008 - - - - - - - - 
2009 - - - - - - - - 
2010 - - - - - - - - 

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 
2008 883.882,34 - 92.649,25 23.167,21 - 25.750,11 - 1.025.448,91 
2009 1.500.617,88 - 132.988,41 33.249,36 - 18.858,08 - 1.685.713,73 
2010 1.574.280,78 - 136.302,39 43.433,69 - 33.813,27 - 1.787.830,13 

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 
2008 - - - - - - - - 
2009 - - - - - - - - 
2010 - - - - - - - - 

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 
2008 829.499,90 - - - - - - 829.499,90 
2009 1.044.006,07 - - - - - - 1.044.006,07 
2010 1.214.359,69 - - - - - - 1.214.359,69 

Servidores ocupantes de Funções gratificadas 
2008 183.187,48 14.503,68 18.318,20 8.101,70 - 2.688,00 - 226.799,06 
2009 210.438,64 15.156,36 19.204,98 6.379,15 - - - 251.179,13 
2010 558.580,69 19.787,47 48.258,53 14.385,40 - 3.300,00 - 644.312,09 

Fonte:SIAPE/SUSEP 
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5.5. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE 
OBRA 

 

Quadro LVII - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância 
Ostensiva 

Unidade Contratante 
Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP 
UG/Gestão: 173039 CNPJ: 42.354.068.0001-19 

Informações sobre os contratos 

Ano do 
contrato 

Área Nat. 
Identificação 
do Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 
 

Período contratual de 
execução das atividades 

contratadas 

Nível de 
Escolaridade 
exigido dos 

trabalhadores 
contratados 

Sit
. 

F M S 
Início Fim P C P C P C 

2009 V O 04/2009 05.234.289/0001-27 09/05/2009 08/05/2011 3 4 - - - - P 
2009 L O 23/2009 03.575.979/0001-14 21/12/2009 20/12/2011 - 5 - - - - P 

Observação: No contrato 04/2009 o número de contratações previstas são 3 postos de trabalho, tendo a empresa 
lotado 4 funcionários.  
 
No contrato 23/2009 o número de contratações previstas são estabelecidas de acordo com a metragem quadrada da 
área a ser limpa e não referente à quantidade de postos de trabalho ou funcionários. 
 
LEGENDA  
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

Fonte:SPIU/NET 
 

Quadro LVIII - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 
Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP 
UG/Gestão: 173039 CNPJ: 42.354.068.0001-19 

Informações sobre os contratos 

Ano do 
contrato 

 

Área 
 Nat. 

Identificação 
do Contrato 

Empresa Contratada 
(CNPJ) 

Período contratual de 
execução das 

atividades contratadas 

Nível de 
Escolaridade exigido 

dos trabalhadores 
contratados 

Sit
. 

F M S 
Início Fim P C P C P C 

2006 3 O 19/2006 68.582.709/0001-86 11/09/2006 
10/09/201

1 
4 4 - - - - P 

2007 7 O 030/2007 05.956.304/0001-40 26/12/2007 
25/12/201

1 
2 2 - - - - P 

2009 7 O 08/2009 39.676.721/0001-51 11/05/2009 
10/05/201

1 
- - 7 7 - - P 

2008 7 O 17/2008 04.057.771/0001-76 14/10/2008 
15/01/201

1 
2 2 - - - - E 

2008 2 O 05/2008 02.566.106/0001-82 27/03/2008 
26/03/201

1 
7 7 - - - - P 
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2008 1 O 18/2008 04.394.582/0001-99 03/11/2008 
02/11/201

1 
- - 4 4 - - P 

2006 1 O 28/2006 03.062.394/0001-09 04/12/2006 
03/12/201

1 
- - 27 27 - - P 

2006 1 O 34/2006 03.062.394/0001-09 04/12/2006 
03/12/201

1 
- - 24 24 - - P 

2009 7 O 09/2009 04.424.629/0001-10 20/05/2009 
19/05/201

1 
- - 10 10 - - P 

Observação: 
 
 
LEGENDA  
Área: 

1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 
3. Serviços de Copa e Cozinha; 
4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 
5. Serviços de Brigada de Incêndio; 
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 
7. Outras. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

Fonte:SPIU/NET 
 

Quadro LIX - Distribuição do Pessoal Contratado Mediante Contrato de Prestação de Serviço 
com Locação de Mão de Obra 

Identificação do Contrato Área Qtd. Unidade Administrativa  
04/2009  8 4 COSER 

23/2009 7 5 COSER 

19/2006 3 4 COSER 

030/2007 9 2 COSER 

08/2009 9 7 COSER 
17/2008 9 2 COSER 
05/2008 2 7 COSER 

18/2008 1 4 COSER 
28/2006 1 27 COSER 

34/2006 1 24 COSER 

09/2009 9 10 DIATE 
LEGENDA  
Área: 

1. Apoio Administrativo Técnico e 
Operacional; 

2. Manutenção e Conservação de Bens 
Imóveis; 

3. Serviços de Copa e Cozinha; 
4. Manutenção e conservação de Bens 

Móveis; 

5. Serviços de Brigada de Incêndio; 
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 
7. Higiene e Limpeza; 
8. Vigilância Ostensiva; 
9.Outras. prestação serviços: call center, recepcionistas, 
operador de reprografia e motorista 

Fonte:SPIU/NET 
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5.6. INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS 

Não temos indicadores gerenciais sobre esse tema. 

Com a reestruturação da SUSEP, no inicio de 2010, além da Coordenação de Pessoal 
(CORPE) foi criada a Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas (CODES), com uma Divisão 
de Gestão de Competências (DIGEC) e outra de Capacitação (DICAP). 

No que se refere a recursos humanos, o objetivo é criar um sistema integrado às 
metas estratégicas da SUSEP, por meio da adoção de um sistema de gestão de pessoas por 
competências, que englobe critérios de: treinamento e desenvolvimento; avaliação de desempenho 
funcional e carreira; alocação de pessoal e saúde do servidor. 

No momento a SUSEP esta realizando o desdobramento de seu planejamento 
estratégico e, paralelamente, criando um dicionário de competências.  Em 2011 será iniciada a 
elaboração de um projeto de Sistema Integrado de Gestão de Pessoas por Competências, com 
definição de etapas e cronograma de implantação.  Esclareça-se que o indicador gerencial de 
recursos humanos atualmente existente restringe-se à área de capacitação. Este indicador mede a 
abrangência do Programa Anual de Capacitação (item 2.4.3 – Indicadores Institucionais). 



Relatório de Gestão da SUSEP – 2010 
 

75 
 

6. INFORMAÇÃO SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONV ÊNIO, 
CONTRATO DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE CO OPERAÇÃO, 
TERMO DE COMPROMISSO OU OUTROS ACORDOS, AJUSTES OU INSTRUMENTOS 
CONGÊNERES, VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

Ver Anexo II. 

 

6.1. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO 

Não se aplica à SUSEP. 
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7. INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO DA UJ 

7.1. ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ  

 

Quadro LX - Estrutura de Controles Internos da UJ 

Aspectos do sistema de controle interno Avaliação 
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à 
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

   X  

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os 
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

 X    

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.  X    
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.*     X 
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 

documentos formais. 
 X    

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e 
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, 
das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 

   X  

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 
responsabilidades. 

  X   

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.    X  
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados 

planejados pela UJ. 
 X    

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.    X  
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas 

da unidade. 
  X   

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) 
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da 
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para 
mitigá-los. 

 X    

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

 X    

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no 
perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 

 X    

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em 
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

 X    

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos 
da unidade. 

 X    

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para 
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

   X  

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 
valores de responsabilidade da unidade.  

   X  

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os 

riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 
 X    

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam 
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 

 X    

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de 
benefícios que possam derivar de sua aplicação. 

 X    

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão 
diretamente relacionados com os objetivos de controle. 

 X    
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Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, 

armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
   X  

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente 
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

  X   

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.   X   
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 

indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 
 X    

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas 
as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

 X    

Monitoramento 1 2 3 4 5 
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua 

validade e qualidade ao longo do tempo. 
 X    

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas 
avaliações sofridas. 

 X    

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu 
desempenho. 

 X    

Considerações gerais:       Em 15.12.2010 foi publicada no diário oficial no 239 a Portaria no 3843, que versa sobre o 
planejamento estratégico institucional, contendo, em seu anexo, o painel estratégico institucional, onde, além dos 
fundamentos organizacionais, são apresentados: os Resultados Associados e as Prioridades Estratégicas, com seus 
respectivos indicadores e metas. 
                                              No exercício de 2011, serão implementados o monitoramento e o controle por meio do 
acompanhamento dos indicadores e da avaliação dos resultados, que são importantes subsídios para a elaboração e 
execução de ações de melhoria. 
 
LEGENDA  
Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no 
contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 
contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na 
afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 
contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no 
contexto da UJ. 

 

* Comentário referente ao item 4 do quadro acima - Comissão de Ética Pública da SUSEP 

A Comissão de Ética Pública da SUSEP rege-se pelo Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto no 1.171, de 22 de junho de 1994, pelo 
Código de Ética Profissional do Servidor da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 
Deliberação SUSEP no 83, de 10 de fevereiro de 2003.  

A missão da Comissão Setorial de Ética Pública da SUSEP é zelar pela preservação 
da ética pública no âmbito da autarquia.  Assim, a Comissão tem o dever de orientar e aconselhar 
sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, 
competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. 

A Comissão, ao longo do exercício de 2010 recebeu e respondeu a quatro consultas 
relativas a viagem de servidores ao exterior e interagiu com a Comissão de Ética Pública, 
participando de eventos de caráter informativo e disponibilizando informações inerentes às 
atividades da Autarquia ao longo do ano. 
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8. INFORMAÇÃO QUANTO A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTE NTABILIDADE 
AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS, CONTRATAÇÃO DE SERV IÇOS OU OBRAS  

8.1. GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

Quadro LXI - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem 
em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e 
matérias primas. 
• Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 
ambiental foram aplicados? 

 X    

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente 
adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior 
quantidade de conteúdo reciclável. 

X     

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por 
fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de 
limpeza biodegradáveis). 

   X  

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência 
de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como 
critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. 

• Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem 
sido considerada nesses procedimentos? 

   X  

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor 
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 

• Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 
produtos sobre o consumo de água e energia? 

  X   

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 
• Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos 

adquiridos? 

X     

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos 
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 

• Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 
incluído no procedimento licitatório? 

X     

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 

• Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 
manifestada nos procedimentos licitatórios? 

X     

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e 
qualidade de tais bens/produtos. 

 X    

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 
edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 
que reduzam o impacto ambiental. 

X     

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 
destinação, como referido no Decreto no 5.940/2006. 

X     

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 
diminuir o consumo de água e energia elétrica. 

• Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

X     

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de 
proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus 
servidores. 

• Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

X     

Considerações Gerais: As respostas foram elaboradas pelas áreas responsáveis a seguir 
demonstradas:SUSEP/DIRAD/CGADM/COMAP/DILIC; 
SUSEP/DIRAD/CGADM/COMAP; e SUSEP/DIRAD/CGADM/COSER 
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LEGENDA 
Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
integralmente não aplicado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do 
fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
integralmente aplicado no contexto da UJ. 
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9. INFORMAÇÃO SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁ RIO DA UJ 
CLASSIFICADO COMO “BENS DE USO ESPECIAL” DE PROPRIE DADE DA UNIÃO 
OU LOCADO DE TERCEIROS. 

9.1 GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 

 

Quadro LXII - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da 
União 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010 

BRASIL 

UF: BA – Bahia 1 1 
3849 – Salvador 1 1 

    UF: DF – Distrito Federal 1 1 
9701 – Brasília 1 1 

UF: PA – Pará 1 1 
0427 – Belém 1 1 

    UF: PR – Paraná 1 1 
7535 – Curitiba 1 1 

    UF: PE – Pernambuco 1 1 
2531 – Recife 1 1 

    UF: RJ – Rio de Janeiro 2 2 
6001 – Rio de Janeiro 1 1 
6001 – Rio de Janeiro 1 1 

    UF: RS – Rio Grande do Sul 1 1 
8801 – Porto Alegre 1 1 

    UF: SP – São Paulo 1 1 
7107 – São Paulo 1 1 

Subtotal Brasil 9 9 
    EXTERIOR  0 0 

Subtotal Exterior 0 0 
Total (Brasil + Exterior) 9 9 

Fonte: SPIUnet 
 
 

Quadro LXIII - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS 

DE TERCEIROS PELA UJ 
EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010 

BRASIL 
UF: MG – Minas Gerais 1 1 

4123 – Belo Horizonte 1 1 
   

Subtotal Brasil 1 1 
    EXTERIOR  0 0 

Subtotal Exterior 0 0 
Total (Brasil + Exterior) 1 1 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM/COMAP 
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Quadro LXIV - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ 

UG RIP Regime 
Estado  

de  
Conservação 

Valor do Imóvel Despesa com Manutenção no exercício 

Valor 
Histórico 

Data da 
Avaliação 

Valor 
Reavaliado Imóvel Instalações 

173039 384900395.500-1  21 3 194.400,00 23/11/2001 193.522,16   

173039 970116747.500-4 21 3 230.000,00 26/11/2001 276.499,15  124,00 

173039 042700684.500-0 21 4 44.000,00 23/11/2001 28.391,29   

173039 753500283.500-5 21 3 180.000,00 23/11/2001 278.650,61   

173039 253100512.500-9 21 4 42.225,00 23/11/2001 207.010,29   

173039 600101950.500-1 21 3  23/11/2001 4.943.634,27 77.372,64  

173039 600101952.500-2 21 3 2.424.000,00 23/11/2001 5.087.461,34 6.596,52  

173039 880100624.500-8 21 3 308.500,00 23/05/2007 327.846,32 4.265,00 359,40 

173035 710700537.500-4 3 3  14/12/2010 1.832.232,55 345,00 19.794,97 

Total 88.579,16 20.278,37 
Fonte: SPIUnet 

 
Análise crítica: 

Os imóveis sob a responsabilidade da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em sua maioria, dispõem do competente Registro Cartorial e 
encontram-se de acordo com as determinações legais pertinentes, respeitando o ordenamento urbano da municipalidade local. Carecem, única e 
exclusivamente, de procedimento que vise à adequação de seus reais valores de mercado. A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP vem 
buscando um melhor aproveitamento de seu patrimônio imobiliário, cedendo áreas ociosas ou pouco aproveitadas para outros órgãos como por 
exemplo, o Tribunal de Contas da União - TCU  – 3 andares do prédio situado na Rua Buenos Aires, 256, Centro – Rio de janeiro/RJ – e a Gerência 
Regional de Administração do Ministério da Fazenda – 3 andares do prédio situado na Rua Buenos Aires, 264, Centro – Rio de janeiro/RJ. 
Registramos também que não existem bens imóveis que estejam fora do patrimônio da União em decorrência de algum impedimento para a sua 
regularização.   
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10. INFORMAÇÃO SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFO RMAÇÃO (TI) DA UJ  

10.1. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)  

10.1.1. Planejamento 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da SUSEP possui um plano de ações 
com 50 itens, válidos por 3 anos, publicado no DOU em 19 de maio de 2010.  

Embora tenha sido considerado incompleto, na forma da lei, pelo Acórdão TCU 
2746/2010, é o instrumento aprovado pelo Conselho Diretor para o triênio 2010-2012 e que está sendo 
adotado no âmbito da Autarquia.  

Para este ano, está prevista a elaboração de novo PDTI de modo a atender às 
determinações do Acórdão TCU 2.746/2010 e a adequar o atual PDTI ao novo planejamento estratégico 
da SUSEP publicado em 15 de dezembro de 2010. 

Das 27 ações classificadas como “imediatas”, 12 se encontram finalizadas e 13 em fase de 
execução (restam 2 ações que ainda não foram iniciadas por falta de recursos humanos de TI). Este 
resultado foi alcançado a despeito do quantitativo de pessoal especializado ser insuficiente para o 
atendimento das necessidades da área, uma vez que, no último concurso houve o acréscimo de apenas 8 
Analistas Técnicos específicos de TI, sendo que 2 deles estão trabalhando na organização geral dos 
projetos do setor de TI.  

Uma importante ação planejada para 2010 foi a implantação de um processo de gestão e 
priorização de projetos junto as áreas da SUSEP, a partir do levantamento de demandas e entrevistas 
realizado no ano anterior. Fazia parte desta ação a criação de um comitê estratégico de TI, com 
integrantes de diversas áreas da Autarquia, o qual ficaria responsável pela priorização. Inicialmente, este 
projeto ficou prejudicado, devido à reestruturação ocorrida na SUSEP no início de 2010, mas, ao término 
do ano, o comitê foi criado, o que possibilitará continuar o trabalho em 2011.  

 

10.1.2. Recursos Humanos de TI 

A área de suporte, incluindo o setor de infraestrutura e segurança de rede e o setor de 
suporte operacional de TI, começou o ano de 2010 com 4 Analistas Técnicos e 3 Agentes Executivos e 
terminou com 6 Analistas Técnicos e 3 Agentes Executivos. Esses servidores estão dedicados  à gestão de 
suporte;  a operação do suporte é realizada por funcionários  terceirizados, por níveis de serviços, não 
havendo, portanto, número específico de funcionários terceirizados ali alocados. 

Os servidores lotados na área de suporte participaram de treinamentos específicos de 
gestão de TI em 2010: Gestão e Fiscalização de Contratos, Contratação e Fiscalização de TI em 
Conformidade com a IN 04/2008, Elaboração de PDTIs, Seminário de atualização para a IN 04/2010. 

A COINF iniciou 2010 com 4 Analistas Técnicos e 2 Agentes Executivos, quadro 
insuficiente em termos quantidade e especialização para atender com eficácia às demandas existentes e 
projetadas. A entrada de 2 novos Analistas Técnicos ao final do exercício trouxe significativas melhorias 
para o desenvolvimento das atividades do setor, mas ainda está muito aquém do necessário. 

Dos treinamentos realizados pelo COINF, destacamos o de Análise de Pontos de Função, o 
de Gestão de TI no setor Público e o COBIT, todos alinhados com o PDTI da SUSEP. 

A COSIM iniciou 2010 com 5 Analistas Técnicos e 2 Agentes Executivos, quantitativo 
também considerado insuficiente pelo setor para a execução de suas atribuições. A entrada de 2 novos 
Analistas Técnicos ao final do exercício proporcionou melhorias na execução das atividades, mas não 
atende à demanda por pessoal qualificado. Há também uma empresa contratada de desenvolvimento com 
8 profissionais  alocados. 
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10.1.3. Segurança da Informação 

Como ainda não há uma política geral de Segurança da Informação e das Comunicações 
(SIC) na SUSEP, as ações do setor tiveram como foco a segurança de TI.  

Ações na área: 

� Consultoria para Política de Segurança de Acesso de Rede 

Foi definida a metodologia e as políticas de segurança de acesso de rede para a Autarquia. 
Concluída em setembro de 2010, está em etapa de implantação pela empresa contratada de suporte. 

� Catalogação e Reorganização das contas de acesso à banco de dados 

As contas de acessos aos bancos de dados, tanto diretamente por usuários como através de 
sistemas, foram revistas e uma nova política foi definida. Esta nova política já foi implantada quanto aos 
acessos de administração dos bancos e está em implementação quanto aos acessos de consulta e 
movimentação. 

� Revisão dos acessos aos documentos da SUSEP na rede 

Foi definida uma nova política de acesso aos servidores de arquivos de documentos e de 
usuários da SUSEP. A elaboração foi concluída e a sua implantação se encontra em fase final. 

 

10.1.4. Desenvolvimento e Produção de Sistemas 

Ao longo de 2010 foram realizadas diversas melhorias nos sistemas de informações da 
SUSEP, bem como foram iniciados projetos de novos sistemas, da nova Intranet e do Portal da SUSEP. 
Dentre as ações realizadas destacamos: 

� Nova versão do Sistema de Controle de Processos: o sistema teve sua segurança 
reformulada com a alteração das regras de permissão de acesso, a base de dados foi reestruturada e 
saneada com a criação de controles para garantir sua integridade, confiabilidade e melhor desempenho na 
consulta aos dados. Quanto às funcionalidades, foram feitas melhorias nas operações de aceite e 
movimentação e na função de arquivamento; criação de assuntos e campos para atender ao CPAD – 
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos; criação da possibilidade de anexar documentos 
digitais; criação de diversas consultas e relatórios para atender melhor às necessidades dos usuários.  
Também foi elaborado e disponibilizado o manual de usuário do sistema. 

� Módulo para Inventário de Processos: o módulo foi desenvolvido por iniciativa da 
COINF para auxiliar na localização física dos processos na SUSEP após serem identificadas algumas 
divergências entre a base de dados e a situação real de alguns processos. 

� Sistema de Controle de Expedientes: o sistema teve sua segurança reformulada com 
a alteração das regras de permissão de acesso, a base de dados foi reestruturada e saneada com a criação 
de controles para garantir sua integridade, confiabilidade e melhor desempenho na consulta aos dados. 
Foi implementada a funcionalidade de aceite de expedientes, que não existia na versão anterior. 

� Sistema de Controle de Documentos: o sistema foi integrado ao sistema de 
processos, sua segurança foi melhorada e foi implementado um editor de documentos RTF para o usuário 
criar e alterar seus modelos e documentos. 

� Sistema de Controle de Pendências: o sistema teve sua segurança reformulada com 
a alteração das regras de permissão de acesso, a base de dados foi reestruturada e saneada com a criação 
de controles para melhorar sua integridade, confiabilidade e desempenho na consulta aos dados. 

� Módulo para GRU da Reprografia: este módulo gera GRUs para cobrança dos 
serviços de cópias, encadernação, etc.  
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� Nova Intranet e novo Portal WEB SUSEP: o projeto da nova Intranet e do novo 
portal WEB SUSEP trará uma melhoria significativa não só no layout, mas na gestão dos conteúdos 
publicados nesses ambientes. Em ambos os casos, cada unidade da SUSEP ficará responsável por 
publicar e manter atualizadas as informações que estiverem sob sua responsabilidade, o que trará maior 
agilidade ao processo de gestão de todo o conteúdo publicado. Outro aspecto importante é que os 
ambientes citados estão sendo desenvolvidos com ferramentas livres.  

Alinhadas com as ações básicas da CGETI, registramos, abaixo, outros projetos e 
demandas de desenvolvimento e manutenção de sistemas realizados ao longo do exercício de 2010: 

Sistemas de Negócios: 

1. Recebimento e administração de dados dos mercados supervisionados e estatísticas. 

� Racionalização das informações dos dados estatísticos da Circular SUSEP no 360, 
de 15 de fevereiro de 2008, a saber: 

a) Inclusão de informação do ramo transporte que antes era feito no antigo DETEC. 

b) Retirar os dados de seguros compreensivo e habitacional dos envios periódicos,  
transformando-os em envios por demanda. 

c) Acerto dos dados de resseguro das empresas cedentes fazendo o batimento do quadro 2 
com 51. 

d) Foram criadas no SAPIEMS várias funcionalidades para que as áreas de fiscalização 
direta e indireta pudessem verificar a adequação das cessões em relação às normas em vigor.    

� Alteração no processo de acesso a banco de dados no SAPIEMS, retirada do login 
integrado visando uma melhoria em segurança. 

� Alteração no envio do FIP para HTTP saindo do mecanismo convencional que 
limitava o acesso das empresas. 

� Manutenção evolutiva do Quadro de Capital de Risco de Crédito. 

� Manutenção evolutiva do gerador de relatórios dinâmicos visando ter somente o 
quadro de plano de contas e eliminar os quadros atuais transformando-os em relatórios. 

 

2. Sistemas administrativos e contábeis 

� Adequação e manutenção do Sistema DOCS para a nova estrutura, até junho de 
2010, quando este foi incorporado pela COINF. 

� Adequação e manutenção do sistema de atendimento ao público para a nova 
estrutura.  Está previsto para 2011, que a COINF passe a administrar o sistema.  

 

3. Sistemas auxiliares para fiscalização direta e indireta 

� Alteração Cadastro de Ouvidorias. 

� Cadastro de Entidades (Regimes Especiais), criação do cadastro e consulta na 
internet. 

� Envio eletrônico de NTAC (Nota Técnica de Carteira). 

� Relatório IBNR (Triângulo de run-off) 

� Teste de consistência IBNR. 
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Sistemas Administrativos e de Apoio: 

� Adequações dos sistemas: em função das mudanças ocorridas na estrutura 
organizacional da SUSEP, os sistemas tiveram que ser alterados para adequá-los à nova realidade. 

� Migração do Centro de Dados da SUSEP para ambiente externo contratado: projeto 
que envolveu alterações nos sistemas para acessar o novo servidor de banco de dados de produção, 
incluindo os testes e a homologação do novo ambiente. 

� Evolução no acesso a bancos de dados através dos sistemas: o modelo de segurança 
utilizado na maioria dos sistemas da Autarquia era baseado em roles de banco de dados, que implicava 
em fragilidades nas permissões de acesso aos dados. Foram realizadas alterações nos sistemas para migrar 
para um modelo mais seguro, que eliminou tais fragilidades, melhorando a segurança de acesso ao Banco 
de Dados da SUSEP.  

� SIAS: elaboração de funcionalidade para alterar GRUs já pagas. 
� Dívida Ativa: implementação de um novo tipo de Dívida – Dívida de Massa e 

Reformulação do Relatório de Totalizadores. 
� CBEM – Controle de Bens Móveis: implementação de módulo para permitir a 

depreciação dos bens móveis; Consultas e Relatórios. 
� Criação de nova página de consulta aos atos normativos no Sítio da SUSEP e 

disponibilização para a CODOC de nova tela para manutenção dos tipos de documento publicados na 
Web. 

� Elaboração de relatórios de auditoria para atendimento de solicitações do TCU 
sobre penalidades e arrecadação 

� Desenvolvimento de serviço para efetuar login pela Web: as aplicações que 
necessitarem desta funcionalidade poderão se utilizar do serviço. 

� Avaliação e testes da ferramenta Subversion: trata-se de sistema de controle de 
versão, que gerencia arquivos e diretórios e as mudanças feitas nos mesmos no decorrer do tempo. Um 
dos benefícios proporcionados pelo Subversion é o auxílio ao trabalho colaborativo, pois permite que 
várias pessoas façam acesso a um mesmo repositório, o qual é compartilhado em uma rede de 
computadores. O objetivo é utilizá-lo para controlar as versões dos códigos fontes e documentos 
relacionados aos projetos de sistemas.  

� Ações Contínuas: além das alterações de sistemas já destacadas, o setor executou 
atividades de rotina diversas, como manutenções corretivas e evolutivas nos sistemas SISPEN, SCF, 
Kardex, Indisolv, SCIG; publicação / manutenção de páginas na Intranet e Sítio SUSEP; e Controle de 
permissões nos sistemas. 

 

10.1.5. Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI 

Evolução dos recursos suportados: 

No ano de 2010, houve um acréscimo da quantidade de estações de trabalho em toda a 
SUSEP (Sede e Regionais). O aumento nacional ficou em torno de 38,83%, sendo que na Sede da 
Autarquia este crescimento foi maior, de 41,67%.  

A chegada de novos funcionários advindos do concurso público no período gerou a 
instalação de novos micros, além da substituição de antigos equipamentos. 

Estão localizadas fisicamente na Sede 86,19% das estações da Rede da SUSEP.  
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Quadro LXV – Quantidade de Estações na SUSEP 
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Gestão de Serviços de Suporte: 

Num período de 13 meses, a empresa contratada realizou 2.938 atendimentos de 
requisições abertas por funcionários da Autarquia, numa média de 226 chamados por mês.  Houve grande 
demanda quanto à preparação e instalação de estações de trabalho e substituição de outras. Nos meses de 
Julho e Agosto de 2010, os valores ficaram acima da média em virtude da implantação do Correio 
Expresso na Autarquia, que gerou vários atendimentos quanto à dúvida no uso da nova ferramenta.  

Quanto à distribuição das causas da Geração de Incidentes e das demandas de Requisição 
de Serviços, 51% dos incidentes que acontecem com usuários da Autarquia são relativos a problemas de 
Hardware, 29% relacionados a Software e 14% decorrentes de problemas de acesso.  

 

Quadro LXVI – Tipos de Acionamentos de Incidentes (Dez/2009 a Dez/2010) 
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Quadro LXVII – Tipos de Acionamentos de Requisição de Serviços (Dez/2009 a Dez/2010) 

 

No que tange à distribuição de demandas de TI na Autarquia, nota-se que os serviços mais 
demandados foram: instalação de software (43%), solicitações de acesso ao Correio Expresso (20%) e 
cadastramento de acesso a sistemas (20%).  

 

Ações específicas em 2010: 

� Aquisição de 50 notebooks, o que deu origem ao Contrato no 25/2010, com a 
seguinte distribuição: 20 na Sede, 28 na Regional de São Paulo e 02 na Regional do Rio Grande do Sul; 

� Aquisição de 255 microcomputadores, o que deu origem ao Contrato no 24/2010, 
com a seguinte distribuição: 228 na Sede, 15 na Regional de São Paulo, 08 no Escritório de 
Representação do Gabinete no Distrito Federal e 04 na Regional do Rio Grande do Sul; 

� Contratação de Prestação de Serviços de impressão de cópias, impressões e 
digitalização na Sede e nas Regionais, o que deu origem ao Contrato no 03/2011; 

� Migração do Centro de Dados para ambiente externo contratado. O centro de dados 
da SUSEP passou a ser hospedado em ambiente externo, controlado e administrado por níveis de serviço. 
Migração concluída em setembro/2010; 

� Consultoria de Avaliação dos Sistemas da SUSEP. Foi realizado um diagnóstico 
individual dos sistemas legados, identificando o que precisa ser feito para obtenção de melhorias. 
Concluída em abril de 2010; 

� Consultoria para Documentação dos Processos no Ambiente de TIC da Autarquia,  
documentar os processos no que tange as gestões de Incidentes, Problemas, Mudanças e Configuração, 
com o objetivo de administrar o ambiente e dar subsídios à futura implementação dos processos e 
políticas destas gestões. Concluída em março de 2010; 

� Implantação do Correio Eletrônico Expresso com tecnologia livre, em WEB e 
disponível 24 horas na Internet para todos os funcionários da Autarquia, com administração por níveis de 
serviço. Concluída em junho de 2010; 

� Consultoria para Melhoria da Política de Back-up dos serviços migrados para o 
Centro de Dados externo e dos serviços de rede na Sede, com a proposta dereorganização da política de 
backup da SUSEP. A política para os serviços já migrados foi concluída em setembro de 2010; as demais 
encontram-se em andamento; 
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� Reorganização dos servidores de arquivos. Foi criada uma nova estrutura e uma 
nova política de acesso para os arquivos de documentos e de usuários na rede da SUSEP. Sua 
implantação se encontra em fase final de execução; 

� Implantação de novo Serviço de antivírus na Rede da SUSEP devido ao término do 
contrato de suporte e manutenção anterior. Concluído em agosto de 2010. 

 

Quadro LXVIII - Gestão de TI da UJ 

Quesitos a serem avaliados 
Avaliação 

1 2 3 4 5 
Planejamento           
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um 
todo.          X  
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.     X    
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.      X   
Recursos Humanos de TI           
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. Nível Superior:24 

Nível Médio:9 
Tercerizados:10 

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade. X          
Segurança da Informação           
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com 
segurança da informação. X          
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante 
documento específico. X           
Desenvolvimento e Produção de Sistemas           
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da 
UJ. X          
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.     X     
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade 
oferecidas aos seus clientes.  X        
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.     X  
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI           
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao desenvolvimento 
interno da própria UJ. 0,06% 
12. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da 
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.       X     
13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão 
de contratos de bens e serviços de TI.      X      
14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e 
serviços de TI terceirizados?          X  
Considerações Gerais: 

Planejamento 

Item 2. Foi elaborado e publicado Planejamento Estratégico para a área de TI (PDTI) referente ao período de 2010. No 
entanto, a Auditoria de Governança do TCU não aprovou o referido documento, razão pela qual se encontra em fase 
de elaboração um novo PDTI. 

Item 3. O Comitê de TI foi instituído pela Deliberação SUSEP no 140, em 13/12/2010.   

Recursos Humanos de TI 

Item 5. Embora não haja carreira específica para a área de TI no plano de cargos da Autarquia, há concurso específico 
para o provimento de cargos na área de TI. 

Segurança da Informação 

Item 7. Foi instituído Grupo de Trabalho específico por meio da Portaria SUSEP no 3.858, em 27/12/2010, para tratar da 
Política de Segurança da Informação. 
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Desenvolvimento e Produção de Sistemas 

Item 9. Foi instituído Grupo de Trabalho específico por meio da Portaria SUSEP no 3.844, em 13/12/2010, para 
definição e implantação de uma metodologia de desenvolvimento de softwares. 

Item 10. O contrato de terceirização de serviço de suporte já possui níveis de serviço, porém, conforme apontado pelo 
Acórdão TCU no 2746/2010, a gestão destes níveis de serviço não estava sendo feita de forma satisfatória. No início 
de 2011 foi implantada uma ferramenta desenvolvida em software livre que permitirá o monitoramento dos níveis 
de serviços. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAME NTO DO GOVERNO 
FEDERAL, OBSERVANDO-SE AS DISPOSIÇÕES DOS DECRETOS Nos 5.355/2005 E 
6.370/2008.  

 

Quadro LXIX - Total das despesas efetuadas mediante fatura, esclarecendo que não foram 
realizados saques no exercício 2010  

Fatura Saques Total 
206,80 ------ 206,80 

 
Trata-se de concessão de suprimento de fundos aplicado para atender à Coordenação de 

Administração de São Paulo da SUSEP, referente a despesas de abertura de fechadura da porta principal, 
com mudança para fechadura nova. Todos os procedimentos adotados constam do Processo SUSEP no 
15414.1000346/2010-1, não tendo ocorrido nenhuma outra despesa através de Cartão de Pagamento do 
Governo Federal pela SUSEP, no exercício. 
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11. INFORMAÇÕES SOBRE AS RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB A GESTÃO DA UJ, BEM 
COMO SOBRE AS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS PELA SECRETA RIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL VOLTADAS PARA A AVERIGUAÇÃO DA RE GULARIDADE DAS 
RENÚNCIAS DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. 

Não se aplica à SUSEP. 
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12. INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS 
DELIBIRAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU 

12.1 DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

 

Quadro LXX - Cumprimento das Deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 235 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 013.707/2009-0 263/2010 – Plenário 9.2 DE Ofício no 81/2010 – TCU/SEMAG 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 235 

Descrição da Deliberação: 
Determinar à SUSEP que regulamente e informe o TCU no prazo de 90 (noventa) dias, a composição da conta 'resultado 
financeiro', para que a contabilização dos valores, refletida nas demonstrações financeiras das companhias seguradoras, 
exprima com clareza a situação do patrimônio e as mutações ocorridas no exercício, conforme preceitua o art. 116 da Lei no 
6.404/1976. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Fiscalização Direta – CGFIS 106511 

Coordenação de Supervisão Contínua 1 - COSU1 106514 

Coordenação-Geral de Monitoramento de Solvência – CGSOA 106529 

Coordenação de Aferição de Solvência – COASO 106531 

Síntese da providência adotada:  
A SUSEP, por meio do Ofício SUSEP/GABIN no 019/2010, de 27/05/2010. Esclarece, inicialmente, que o Decreto-Lei no 73, 
de 21 de novembro de 1966, em seu artigo 32, inciso V, determina, como competência do Conselho Nacional de Seguros 
Privados - CNSP, fixar normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas sociedades seguradoras. O 
CNSP, por meio da Resolução CNSP no 86, de 19 de agosto de 2002, aprovou tais normas contábeis e autorizou a SUSEP a 
alterá-las, objetivando seu aperfeiçoamento e operacionalidade. 
Nesse contexto, a SUSEP vem regularmente alterando os anexos da Resolução CNSP no 86/2002. Atualmente, a Circular 
SUSEP no 379, de 19 de dezembro de 2008, disciplina o assunto, instituindo, em seu anexo I, a codificação do Plano de 
Contas (Classe 3 - Contas de Resultado e Grupo 36 - Resultado Financeiro), no item 2; e os critérios para o registro contábil 
das operações do ramo de seguros DPVAT, no item 26. O anexo II da referida Circular contempla a abertura do Grupo 
Resultado Financeiro em subgrupos, contas, subcontas e desdobramentos da subconta, quando necessário. Já o anexo III-2 da 
Circular, designa a função e o funcionamento do Grupo Resultado Financeiro ate o nível mais baixo - subconta - o que reflete 
a composição da conta Resultado, conforme determinado no item 9.2 do Acórdão no 263/2010. 
Adicionalmente, acrescentamos que as alterações no Plano de Contas aprovado pela Circular SUSEP no s 379/2008, são 
discutidas no decorrer do ano fiscal anterior a implementação, em comissão especial, com membros da SUSEP, do 
IBRACON e das entidades de classe representantes do mercado supervisionado. A discussão encontra-se pautada pela 
adoção dos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, criado pela resolução do Conselho de 
Contabilidade – CFC no 1.055, de 7 de outubro de 2005, com o objetivo principal de estudar, preparar e emitir 
pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza. 

Síntese dos resultados obtidos 
De acordo com as informações prestadas pelas áreas competentes da SUSEP a conta “Resultado Financeiro”, constante da 
determinação do item 9.2 do Acórdão TCU no 263/2010, encontra-se regulamentada pela SUSEP.  

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Não houve fatores que prejudicassem a adoção de previdências pelo gestor. 
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12.2 DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO A O FINAL DO 
EXERCÍCIO 

 

Quadro LXXI - Situação das Deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no 
exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 235 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 020.933/2007-5 6395/2009 – Primeira Câmara 1.8 
1.9 

DE 
Ofício no 891/2009 – 
TCU/SECEX-2 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 235 

Descrição da Deliberação: 
1.8. Determinar ao Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais - CCFCVS, com base no disposto 
no Parecer da Procuradoria Federal - SUSEP / Coordenadoria de Consultas, Legislação e Assuntos Internacionais no 
21069/2005 e no Parecer PGFN/CAF no 2394/2008, que apresente, em seu próximo Relatório de Gestão, posicionamento 
quanto à matéria das seguintes recomendações do Acórdão no 1.924/2004 TCU - Plenário: 

1.8.1. Recomendação do subitem 9.3.2 - promover a alteração da Circular SUSEP no 111/99 de modo que os valores das 
indenizações por MIP contemplem somente a parcela a ser quitada pelo mutuário - valor atualizado das prestações vincendas 
-, e o Seguro Habitacional não pague os saldos de responsabilidade do FCVS nas indenizações por MIP, ou que o faça em 
conformidade com a legislação atinente aos pagamentos desses saldos pelo Fundo; 

1.8.2. Recomendação do subitem 9.5.2 - revogar o dispositivo existente na Portaria MF no 243/2000 que confere às 
Instituições Financeiras remuneração de 1,6% dos prêmios arrecadados no âmbito do Seguro Habitacional do SFH; e 

1.8.3. Recomendação do subitem 9.6 - avaliar a possibilidade de estabelecer norma para que os contratos de financiamento 
do Sistema Financeiro da Habitação que foram renovados entre as partes com base na Medida Provisória no 1.635-22/1998 
(ou suas sucedâneas ou Lei no 10.150/2000) e tiveram transferida sua cobertura securitária, da apólice única do Seguro 
Habitacional (ramo 66, segundo classificação da SUSEP) para apólices privadas (ramo 68), não possam retornar à cobertura 
do Seguro Habitacional do SFH após concretizada a migração entre as diferentes apólices, em face dos risco que tal operação 
representa à qualidade da massa segurada pela vertente pública do seguro, podendo resultar em déficits futuros e prejuízos 
aos cofres públicos. 

1.9. Determinar à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP que apresente, em seu próximo Relatório de Gestão, 
informações sobre o andamento da regulamentação da Lei Complementar no 126/2007, no que se refere especialmente ao 
conteúdo da recomendação do subitem 9.5.1. do Acórdão no 1.924/2004 – Plenário, de prever sanções às sociedades 
seguradoras por descumprimento às normas atinentes à movimentação de recursos do Seguro Habitacional do SFH”. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 235 

Representante da SUSEP no CCFCVS - 

Justificativa para o seu não cumprimento:  
Com relação ao item 1.8.1, o CCFCVS, não incluiu em seu último relatório de gestão qualquer informação sobre o 
posicionamento adotado com relação à questão.  

No tocante ao item 1.9, informamos que o processo encontra-se atualmente na Procuradoria Federal junto A SUSEP para 
análise jurídica em relação aos questionamentos efetuados pelo Grupo de Trabalho, assim como avaliação dos impactos da 
Lei Complementar no 137/2010 acerca das propostas apresentadas pelo GT. Neste sentido, a expectativa é de submeter a 
minuta de norma ao CNSP, para aprovação, até o fim do primeiro quadrimestre de 2011. 
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12.3 RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

 

Quadro LXXII - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 235 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 Relatório CGU no 20877/2008. 1.1.2.1 Ofício no 37.697/2010/NAC-1/CGU-
Regional/RJ/CGU-PR de 18/11/2010 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 235 

Descrição da Recomendação: 
Recomendação 001: Recomendamos que a SUSEP instrua os processos de prestação de contas do Cartão de Pagamento do 
Governo Federal com as devidas justificativas para a utilização da modalidade saque, que deve sempre ocorrer em caráter 
excepcional, quando da impossibilidade da utilização da modalidade fatura, observado o inciso II do § 6o do Decreto no 
93.872/86, incluído pelo Decreto no 6.370/2008. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Administração - CGADM  106472 

Coordenação de Conformidade – COFOR 106475 

Síntese da providência adotada:  

A área responsável informa que a recomendação da CGU está sendo cumprida.  

Síntese dos resultados obtidos 

O cumprimento da recomendação foi corroborado pela AUDIT por meio do Relatório de Auditoria 004/2009. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Não se aplica. 
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12.4 RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO 
EXERCÍCIO 

 

Quadro LXXIII - Situação das Recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento 
no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 235 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 Relatório de Inspeção Correcional no 01/2008. A a I 
Ofício no 12.879/2009 – 

CRG/CGU-PR, de 04/05/2009 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 235 

Descrição da Recomendação: 
a) Em complemento à legislação aplicável, que seja buscado um maior aprimoramento na legislação interna da SUSEP que 
disciplina a matéria correcional atentando-se, sobretudo, à regulamentação de atribuições e competências para condução de 
processos disciplinares no âmbito da Autarquia, sem prejuízo da legislação aplicável. 

b) Que seja estimulada a participação de servidores da SUSEP em eventuais treinamentos em matéria disciplinar, bem como 
seja dada continuidade na indicação de servidores em novas capacitações a serem promovidas pela CGU, sempre que 
surgirem oportunidades. 

c) Que os Procuradores Federais sejam indicados para comporem as Comissões disciplinares instauradas no âmbito da 
unidade inspecionada não apenas como membros, mas atuem presidindo os trabalhos de apuração uma vez que se 
caracterizam como mão-de-obra qualificada, cujos conhecimentos jurídicos são afetos ao objeto das apurações.  

d) Que seja sempre perseguida uma maior celeridade na condução dos processos, sobretudo no que se refere à instauração 
dos procedimentos disciplinares, não permitindo um lapso temporal demasiado entre o conhecimento do fato e a abertura do 
processo, bem como em relação ao seu desfecho e julgamento para que eventual morosidade não venha a prejudicar todo o 
trabalho de apuração, sob pena de por em risco eventual ação punitiva da Administração.  

e) Que sejam padronizados os Termos de Julgamento dos Processos de Sindicância ou Administrativos Disciplinares, com o 
objetivo de sistematizar os procedimentos no âmbito da SUSEP, pautando-se pela legislação em vigor.  

f) Que seja dada especial atenção à publicação da Portaria de Instauração dos procedimentos disciplinares, sobretudo que 
haja expressa menção da referida providência nos autos evitando eventuais dúvidas quanto à publicidade do ato. 

g) Que seja publicada com a devida antecedência, sempre que necessário prosseguir com os trabalhos pela Comissão, a 
Portaria de prorrogação do procedimento disciplinar sob pena de viciar os atos posteriores. Caso esgotado o prazo legal, em 
hipótese alguma deve a Comissão prosseguir os trabalhos de apuração sem que haja a publicação da Portaria de prorrogação 
respectiva. 

h) Que ao se tratar de Sindicância a ser instaurada, seja especificada a sua natureza, se investigativa ou punitiva, o que pode 
ser feito na própria Portaria que a instaurou. Em caso de ser de natureza punitiva é obrigatória a presença de notificação 
prévia, bem como que o procedimento seja revestido de contraditório e da ampla defesa, sob pena de gerar vicio insanável.  

i) Com relação aos processos que se enquadrem nas hipóteses definidas na Instrução Normativa CGU no 04/2009, publicada 
no DOU de 18 de fevereiro de 2009 – extravio ou dano de pequeno valor (até o limite estabelecido como de licitação 
dispensável, nos termos da Lei no 8.666/1993) e ausência de dolo, a apuração poderá ser realizada por Termo 
Circunstanciado Administrativo – TCA, o qual possibilita a apuração de extravio ou dano que implique prejuízo de pequeno 
valor. A Portaria no 513/2009, publicada no DOU de 06 de março de 2009, tem como anexo formulário destinado a 
regulamentar o emprego do TCA. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Corregedoria - COGER  106458 
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Justificativa para o seu não cumprimento:  
Foi encaminhada no dia 21/01/2010 a CI AUDIT no 08/2010 solicitando a informação sobre as providências tomadas em 
relação às recomendações do relatório. 
Em 28/01/2010, o novo Corregedor da SUSEP, informou através da CI COGER no 02/2010, complementada posteriormente 
pelas CIs 05/10 e 51/11 que foi criada, na nova estrutura elaborada pela SUSEP em 2010, a Corregedoria-Geral; que a 
SUSEP vem buscando capacitar seus servidores em matéria disciplinar, sendo treinados 11 servidores entre 2009 e 2010; que 
com relação ao item C não foi possível atender a recomendação, pois o Procuradores Federais alegaram que sua presença não 
era obrigatória nas comissões e que o acumulo de outras atribuições não os permitiria participar dos trabalhos; que com 
relação aos itens D, F, G e H as recomendações estão sendo cumpridas e que com relação ao item E, não houve julgamentos 
em 2010. Informa ainda que foram criadas em 2010 quatro comissões de sindicância. 



Relatório de Gestão da SUSEP – 2010 
 

97 
 

 

13. DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  JURISDICIONADA 
ATESTANDO QUE OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E O DEMON STRATIVO 
LEVANTADO POR UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL - UGR REF LETEM A ADEQUADA 
SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE 
JURISDICIONADA  

 

13.1 DECLARAÇÃO PLENA, COM RESSALVA OU ADVERSA 

Ver Anexo III. 

 

13.1.1. Demonstrações Contábeis 

 Ver Anexo IV. 
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14. PARTE B, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN N o 107, DE 27/10/2010.  

Não se aplica à SUSEP. 

15. PARTE C, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU N o 57, DE 27/10/2010. 

Não se aplica à SUSEP. 

16. PARTE C, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU N o 107, DE 27/10/2010. 

Não se aplica à SUSEP. 

17. PARTE C, ITEM 7, DO ANEXO II DA DN TCU N o 107, DE 27/10/2010 

Não se aplica à SUSEP. 

18. PARTE C, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU N o 107, DE 27/10/2010.  

Não se aplica à SUSEP. 

19.  PARTE C, ITEM 12, DO ANEXO II DA DN TCU N o 107, DE 27/10/2010 

Não se aplica à SUSEP. 

20. PARTE C, ITEM 16, DO ANEXO II DA DN TCU N o 107, DE 27/10/2010.  

Não se aplica à SUSEP. 

21. PARTE C, ITEM 30, DO ANEXO II DA DN TCU N o 107, DE 27/10/2010.  

Não se aplica à SUSEP. 
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ANEXO I 

 
 
 
Anexo referente ao Item 5 da Parte A - INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA 
UNIDADE. 
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ANEXO II 

 
 
 
Anexo referente ao Item 6 da Parte A - INFORMAÇÃO SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS 
MEDIANTE CONVÊNIO, CONTRATO DE REPASSE, TERMO DE PA RCERIA, TERMO DE 
COOPERAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO OU OUTROS ACORDOS, AJUSTES OU 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES, VIGENTES NO EXERCÍCIO DE R EFERÊNCIA. 
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ANEXO III 

 
 
 
Anexo referente ao Item 13.1. da Parte B - DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR.  
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ANEXO IV 

 
 
 
Anexo referente ao Item 13.1.1. da Parte B - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
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