
Desburocratização

Melhoria do ambiente regulatório e de negócios

Perspectivas para 2021

Incentivo à competição e eliminação das barreiras de entrada

Redução da burocracia
e da interferência estatal
na condução de negócios
Lei n° 13.874/2019 (Lei de 
Liberdade Econômica)
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Simplificação e eliminação 
de normativos infralegais
Decreto
n° 10.139/2019

Implementação de sistema 
de peticionamento 
eletrônico junto à SUSEP
Deliberação SUSEP 
n° 230/2019

Redução do prazo para 
guarda de documentos
Circular SUSEP n° 605/2020

Saiba mais Saiba mais

Saiba mais

Saiba maisSaiba mais

Imposição de prazos 
máximos à SUSEP
Portaria SUSEP n° 7.677/2020

Permissão da existência 
de sociedades reguladas 
de capital pulverizado
Resolução CNSP n° 373/2019
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Permissão de seguros 
on-demand ou 
intermitentes
Circular SUSEP n° 592/2019

Regulamentação das cláusulas 
de perda de direito em caso de 
sanções e embargos
Carta Circular
SUSEP/DIR2/CGCOM n° 6/2019

2
0

2
0

Saiba mais Saiba mais

Saiba mais Saiba mais

Saiba mais Saiba mais

Saiba mais Saiba mais

Liberação da 
contratação de seguro 
em moeda estrangeira
Resolução CNSP 
n° 379/2020

Criação de regras
e princípios de ética e
transparência aplicáveis
aos intermediários
Resolução CNSP n° 382/2020

Criação do Sistema de
Registro de Operações
Resolução CNSP n° 383/2020 Resolução CNSP n° 391/2020

Reformulação do marco 
sancionatório com foco 
preventivo e não punitivo
Resolução CNSP n° 393/2020

Saiba mais

Simplificação 
contratual dos 
seguros de danos 
massificados
Circular SUSEP n° 621/2021

Saiba mais

Liberação das operações 
de grandes riscos, 
valorizando a autonomia 
das partes
Resolução CNSP nº 407/2021

Saiba mais

Aumento do limite de 
garantia para obras públicas 
e previsão do direito de 
step-in em seguro garantia
Lei de Licitações

Reforma dos regimes de direção fiscal, intervenção 
e liquidação extrajudicial com foco na promoção de 
maior segurança jurídica
Resolução CNSP n° 395/2020

Simplificação da 
contratação de seguro
no exterior
Circular SUSEP n° 603/2020

Adesão a plataforma 
digital para solução de 
reclamações de segurados 
Circular SUSEP n° 613/2020

Simplificação das regras
de seguros patrimoniais
Circular SUSEP n° 620/2020

Criação de novas regras de prevenção à lavagem 
de dinheiro e financiamento ao terrorismo mais 
adequadas à prática internacional
Circular SUSEP n° 612/2020 (vigência em 03.05.2021)

Permissão para que entidades 
de previdência complementar 
e operadoras de planos de 
saúde contratem resseguro
Resolução CNSP n° 380/2020

Ampliação dos limites de 
cessão para resseguradores 
eventuais
Decreto n° 10.167/2019

Criação de 4 segmentos de entidades supervisionadas 
com a redução dos encargos regulatórios para 
empresas de menor porte
Resolução CNSP n° 388/2020

Permissão para que 11 insurtechs
atuem temporariamente em 
ambiente regulatório simplificado

Resolução CNSP n° 381/2020 
(Sandbox Regulatório)

Simplificação das regras 
prudenciais e de solvência 
aplicáveis a empresas de 
menor porte
Resolução CNSP n° 389/2020

Permissão de emissão de 
títulos de dívida vinculados 
a riscos de resseguro

Resolução CNSP n° 396/2020 
(Instrumento Ligado a Seguro - ILS)

Flexibilização das regras de solvência
Consulta Pública n° 22/2020

Simplificação das regras de microsseguros 
Consulta Pública n° 05/2021

Revogação do Plano Regulatório de Liquidez 
e criação de regras individualizadas para 
gestão de risco de liquidez

Consultas Públicas n° 08/2021 e 09/2021

Criação de regime sancionador específico 
para infrações graves
Consulta Pública n° 24/2020

Open insurance
Saiba mais

Consultas Públicas n° 12/2021 e 13/2021

Revisão dos limites de cessão em 
resseguro e retrocessão visando à redução 
da complexidade e do custo regulatório
Cessão de Riscos (Plano de Regulação 2021)

Criação de critérios para política 
de segurança cibernética dos 
entes regulados
Segurança Cibernética (Plano de Regulação 2021)

Revisão do arcabouço regulatório 
aplicável a coberturas por sobrevivência
Produtos (Plano de Regulação 2021)

Flexibilização das regras sobre seguros de 
responsabilidade civil e linhas financeiras
Consulta Pública n° 06/2021

Elaboração de propostas para o 
aprimoramento da gestão de riscos 
ambientais, sociais e de governança

Responsabilidade Socioambiental – ASG/ESG 
(Plano de Regulação 2021)

Modernização e simplificação das regras 
de contratação remota de produtos de 
seguro e previdência Saiba mais
Consulta Pública n° 04/2021

Definição de regras para emissão 
de dívida subordinada

Permissão para que resseguradores locais 
contabilizem os ativos depositados no 
exterior como redutores da necessidade de 
cobertura das provisões técnicas

Consultas Públicas n° 10/2021 e 11/2021
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Saiba mais

Definição de regras mais claras para 
contribuições e recuperações junto ao Fundo 
de Estabilidade do Seguro Rural (FESR)
Resolução CNSP nº 404/2021

Saiba mais

Reconhece que as supervisionadas 
não são obrigadas a aderir ao Fundo 
de Estabilidade do Seguro Rural (FESR)
Carta Circular SUSEP/DIR1 n° 2/2021

Inovações regulatórias no
mercado de seguros e resseguros

Em meio à turbulência global causada pela pandemia, a indústria
de seguros e resseguros passou por importantes mudanças
no ano de 2020, dando continuidade à agenda regulatória
de flexibilização e modernização iniciada no ano anterior.
Em 2021, a agenda inovadora continua com toda força.
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