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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a prevenção 
e o combate à corrupção, com participação social, por meio da avaliação e 
controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 

Auditoria Anual de Contas 
Auditoria de caráter anual que tem por objetivos: avaliar os principais resultados 
alcançados, destacar as falhas que impactaram o atingimento dos resultados, 
informar as providências corretivas necessárias, incrementar a transparência, e  
fornecer opinião sobre como as contas devem ser julgadas pelo Tribunal de 
Contas da União.  



 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
O presente relatório é 
resultado da Auditoria Anual 
de Contas da Susep, relativa 
ao exercício de 2018, que teve 
como objetivo avaliar: a 
conformidade das peças 
exigidas pelo TCU, a atuação 
da Coordenação de Fiscaliza-
ção de Condutas e o cumpri-
mento das determinações e 
recomendações do Controle 
Interno e do Controle 
Externo.  
Para esta avaliação, realiza-
ram-se trabalhos de campo e 
análise documental no 
período de 29/03 a 
17/05/2019, em estrita 
observância às normas de 
auditoria aplicáveis ao Serviço 
Público Federal.  

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

A fiscalização da Susep se divide em prudencial 
(cujo foco é a solvência das entidades) e de 
conduta (cujo foco é observância de normas e 
relações com consumidores). Considerando o 
aspecto de criticidade, foi avaliada a 
fiscalização de conduta, a qual também é 
importante para o alcance do objetivo 
estratégico “assegurar os direitos do 
consumidor”. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

Verificou-se que a supervisão de condutas 
carece de uma melhoria normativa e 
tecnológica para planejar, gerenciar e aferir as 
fiscalizações. Observou-se que foram 
implementadas matrizes de risco, conferindo 
objetividade à hierarquização das entidades 
supervisionadas; não obstante ainda 
necessitem de ajustes na ponderação de 
critérios. 

Ainda sobre a priorização das entidades 
supervisionadas, observou-se a necessidade 
de normatização da composição do Comitê de 
Classificação de Conduta e de elaboração de 
seu regulamento, bem como definição dos 
critérios a serem utilizados pelo referido 
Comitê na categorização das entidades 
supervisionadas. 

O Plano Tático e Operacional (PLTO) de 2017-
2018 da CGCOF expôs a primordialidade de, no 
próximo PLTO ou documento que o substitua, 
agregar as necessidades similares do processo 
de supervisão de conduta, deixando a 
especificação dos pontos de melhoria para a 
classificação em metas e ações. 



 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
AAC – Auditoria Anual de Contas 

ARG – Auditoria de Resultados da Gestão 

BI – Business Intelligence 
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INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta os resultados dos exames da Auditoria Anual de Contas (AAC) 
realizados na Superintendência de Seguros Privados (Susep), autarquia federal vinculada ao 
Ministério da Economia, relativos ao exercício de 2018. 

A AAC tem por objetivo fomentar a boa governança pública, aumentar a transparência, 
provocar melhorias na prestação de contas dos órgãos e entidades federais, induzir a gestão 
pública para resultados e fornecer opinião sobre as contas a serem julgadas pelo TCU. 

Em atendimento ao disposto nas Decisões Normativas TCU nº 170, de 19.09.2018 e nº 172, 
de 12.12.2018, bem como consoante o estabelecido na seção II, capítulo V da Instrução 
Normativa SFC nº 03, de 09.06.2017, e de acordo com o escopo de auditoria firmado em 
reunião realizada no dia 20.02.2019 entre a CGU-Regional/RJ e a SecexEstataisRJ, foram 
efetuadas as seguintes análises: 
- Avaliação da conformidade das peças exigidas nos incisos I, II e III do artigo 13 da Instrução 
Normativa TCU nº 63/2010;  
- Avaliação do cumprimento parcial ou total pela UPC das determinações e recomendações 
expedidas pelo TCU que façam referência expressa ao Controle Interno, analisando as 
eventuais justificativas do gestor para o descumprimento, bem como as providências 
adotadas em cada caso; 
- Avaliação do grau de atendimento das recomendações emitidas pela Controladoria-Geral da 
União (CGU); e 
- Avaliação do processo de fiscalização de condutas executado pela CGCOF, contemplando o 
planejamento, a execução e os indicadores empregados no macroprocesso de fiscalização de 
conduta. 

Para esta avaliação, realizaram-se trabalhos de campo no período 29.04.2019 a 17.05.2019, 
em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Os 
exames abrangeram a análise de documentos relativos à gestão da unidade no exercício de 
2018 e entrevistas com servidores envolvidos na gestão da unidade, para a confirmação das 
informações fornecidas documentalmente. 

Para melhor entendimento da evolução da supervisão de conduta na Susep, cabe aqui 
mencionar um breve histórico da Coordenação-Geral de Fiscalização de Conduta (CGCOF). 
Criada por meio da Resolução CNSP nº 338, de 09.05.2016, a CGCOF se remete à 
institucionalização do conceito Twin Peaks – modelo que se caracteriza pela existência de duas 
entidades de supervisão autônomas e independentes entre si, com competência específica 
para monitorar ações relacionadas: 1) à estabilidade financeira; 2) à proteção do consumidor, 
à boa conduta de mercado e à observância de normas e regulamentos.  A premissa deste 
sistema encontra-se na divisão da supervisão prudencial, que tem foco na solvência das 
entidades; e da supervisão de conduta, cujo cerne é a relação com os consumidores e a 
prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; em dois reguladores 
diferentes. 
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Além da citada resolução, a estrutura regimental da Susep também foi modificada por meio 
do Decreto nº 8.722, de 27.04.2016, e regulamentada na Resolução CNSP nº 346/2017 
(Regimento Interno). 

Em consequência de todas essas mudanças, a CGCOF passou a integrar a Dicon, a quem foi 
conferida a competência de monitorar e fiscalizar os produtos e operações de seguros, 
resseguros, previdência complementar aberta, fiscalizar corretores e autorreguladoras, zelar 
pela higidez das relações de consumo e avaliar as práticas de mercado. 

A consolidação da estrutura da CGCOF de 2016 a 2018 levou a uma reformulação dos 
processos de trabalho visando sua adequação ao novo modelo de supervisão adotado. 
Concomitantemente a essa transição, foi sendo construído o PLTO 2017-2018 que 
contemplou as novas competências da também nova CGCOF. O PLTO é um desdobramento 
do planejamento estratégico, traduzindo e transformando os objetivos organizacionais em 
planos concretos, com metas e ações que levam à execução da estratégia. 

Em junho de 2018, a CGCOF implementou um novo modelo de fiscalização denominado 
Fiscalização Contínua de Conduta baseada em riscos e controles, onde são utilizados 
procedimentos de fiscalização, segundo programação estabelecida para cada empresa 
supervisionada, com a finalidade de avaliá-las continuamente, no tocante aos riscos de 
conduta, que são riscos inerentes ao relacionamento das empresas supervisionadas com seus 
clientes e à atividade de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. 

Registre-se que em 08.05.2019 foi publicado o Decreto nº 9.783, de 07.05.2019 que revogou 
o Decreto nº 8.722/2016 e modificou a estrutura administrativa da Susep. É patente que essa 
recente mudança acarretará alterações no escopo de trabalho da CGCOF. No entanto, esse 
tema não será explorado no presente trabalho de auditoria. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  

1. Insuficiência normativa para o desenvolvimento das atividades de supervisão de conduta. 

Durante exames efetuados, avaliou-se se o planejamento da fiscalização da CGCOF é realizado 
com base em critérios de riscos. Dessa forma, a priorização de entidades supervisionadas foi 
analisada, com vistas a verificar se é realizada com base em critérios de relevância, 
materialidade, criticidade e vulnerabilidade. 

As competências da CGCOF são detalhadas no Regimento Interno da Susep – Resolução do 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) nº 346, de 02.05.2017. 

A análise realizada neste achado considera as fiscalizações de conduta previstas no inciso I do 
art. 49 do normativo acima referido:  

Art. 49. À Coordenação Geral de Fiscalização de Conduta - CGCOF compete:  
I - planejar, coordenar e executar as atividades de fiscalização de conduta relativas 
às sociedades de seguros, resseguros, previdência complementar aberta e 
capitalização, e aos seus intermediários e autorreguladoras, verificando:  
a) o cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis à conduta;  
b) a adequação das relações de consumo à luz do direito dos consumidores;  
c) a adequação às boas práticas de mercado;  
d) o atendimento das recomendações de fiscalização exaradas pelo Comitê 
Permanente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro - CPLD; e  
e) a adoção de princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles 
internos aplicáveis à conduta. 

O organograma da CGCOF tem a seguinte estrutura: 

Figura 1 – Estrutura da CGCOF 

 
 
 

Fonte: Elaboração própria, com base no Regimento Interno da Susep 

 

A CGCOF iniciou em 2018 a implementação de um novo modelo de supervisão: a supervisão 
contínua de conduta baseada em riscos e controles. 

Coordenação de 
Análise de Práticas 
de Mercado 
(COAPM) 

Coordenação de 
Fiscalização de 
Conduta 1 
(CCOF1) 

Coordenação de 
Fiscalização de 
Conduta 2 – 
(CCOF2) 

Coordenação de 
Fiscalização de 
Conduta 3 – 
(CCOF3) 

Coordenação de 
Atendimento ao 
Público (COATE) 

Coordenação Geral de Fiscalização de Conduta (CGCOF) 

Divisão de Fiscalização 
de Conduta no Distrito 
Federal 3 (DCOF3) 

Divisão de 
Fiscalização de 
Conduta e São 
Paulo 1 (DCOF1) 

Divisão de 
Fiscalização de 
Conduta e São 
Paulo 2 (DCOF2) 

Escritório de 
Representação da 
Susep no Rio Grande 
do Sul (ERSRS) 
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O referido modelo de supervisão prevê que todo o universo fiscalizável (seguradoras, 
companhias de capitalização, entidades abertas de previdência complementar e 
resseguradoras) seja permanentemente acompanhado, com cada supervisionada ou grupo de 
supervisionadas com uma equipe responsável designada para seu acompanhamento. Os 
trabalhos de fiscalização são previstos de serem realizados de acordo com a maior ou menor 
exposição aos riscos inerentes à conduta das empresas. 

A cada ciclo de fiscalização, período compreendido entre abril e março do ano seguinte, as 
etapas envolvidas nos trabalhos de fiscalização são as que se seguem:  

Quadro 1 – Etapas dos trabalhos de fiscalização de conduta 

Etapa Unidades Responsáveis 

Divisão das empresas por equipes COAPM, CGCOF 

Elaboração do Relatório de Perfil Equipes de Fiscalização 

Aprovação do Relatório de Perfil CCOF1, CCOF2 e CCOF3 

Classificação das empresas em níveis Comitê de Classificação 

Plano anual de Supervisão CGCOF 

Definição dos Módulos de Fiscalização Equipes de Fiscalização, CCOF1, CCOF2 e CCOF3 

Preparação Reunião de Apresentação CCOF1, CCOF2 e CCOF3 

Reunião de Apresentação Equipes de Fiscalização, CCOF1, CCOF2 ou CCOF3 e CGCOF 

Preparação da Fiscalização Equipes de Fiscalização 

Realização da Fiscalização Equipes de Fiscalização 

Relatório de Fiscalização Equipes de Fiscalização 

Aprovação do Relatório de Fiscalização CCOF1, CCOF2 e CCOF3 

Elaboração de Relatório Gerencial Equipes de Fiscalização, CCOF1, CCOF2 e CCOF3 

Definição de ações pós fiscalização CCOF1, CCOF2 e CCOF3 e CGCOF 

Fonte: Resposta à Solicitação de Informação nº 01, em 22.03.2019.   

O universo de empresas supervisionadas pela CGCOF compreende 169 entidades. As 
empresas são distribuídas pelas equipes de fiscalização considerando seu local de atuação e 
sua complexidade, de forma a equilibrar o trabalho entre as equipes. As mais de 100.000 
corretoras de seguro, as 23 corretoras de resseguro, os 76 resseguradores admitidos 
(resseguradores estrangeiros com escritório de representação no Brasil) e os 41 
resseguradores eventuais (resseguradores estrangeiros com procurador residente no Brasil) 
sofrem atuação da CGCOF somente sob demanda. 

No primeiro ciclo, em 2018, a etapa seguinte foi a elaboração de relatórios de perfil das 
empresas, contendo informações relativas a: diretoria, composição acionária, estrutura 
organizacional, operações (solvência, mix de carteira, prêmios, sinistralidade), normativos, 
demonstrações financeiras, trabalhos anteriores, reclamações e ouvidoria, processos 
administrativos sancionadores (PAS) e notícias da imprensa. Para os ciclos subsequentes essa 
etapa tem previsão de ser realizada ao seu final. 

Com base nos critérios de porte, especificidade dos produtos e grau de exposição aos riscos 
de conduta, a equipe de fiscalização propõe à respectiva coordenação a classificação de cada 
empresa supervisionada sob seu acompanhamento, cabendo à coordenação o 
encaminhamento da proposta ao Comitê de Classificação de Conduta. 
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As empresas supervisionadas ou grupo de empresas supervisionadas (agrupamento dos CNPJ 
correspondentes a diferentes setores da mesma empresa, como, por exemplo, seguro, 
resseguro, previdência e capitalização) são classificados em nível 1 – acompanhamento mais 
abrangente em função da maior frequência de avaliações realizadas ou nível 2 – 
acompanhamento remoto, estando suscetíveis a eventuais trabalhos de fiscalização. 

O comitê é composto pelo coordenador-geral da CGCOF e os cinco coordenadores 
subordinados e classifica as empresas em nível 1 ou 2 considerando os insumos: relatório de 
perfil e classificação sugerida pela equipe de fiscalização. 

Depois da definição da classificação em níveis, algumas empresas classificadas em nível 1 
serão fiscalizadas, considerando a capacidade operacional.   

Essas fiscalizações ocorrem em módulos, que delimitam o assunto que será aprofundado. As 
equipes propõem os módulos e a coordenação responsável define os módulos de fiscalização 
a serem realizados no ciclo, considerando a proposição, juntamente com outros fatores. 

Algumas ferramentas são utilizadas para subsidiar a classificação das empresas em níveis de 
acompanhamento e para definir os módulos de fiscalização: a matriz de riscos e o relatório de 
perfil. 

Passando-se ao que foi evidenciado, encontrou-se dificuldade de compreensão dos 
procedimentos envolvidos na escolha das empresas a serem fiscalizadas, principalmente sua 
ordenação; causada pela falta de normatização no âmbito das atividades da CGCOF. 

O instrumento que possui a definição das competências da CGCOF é o Regimento Interno, que 
não é suficiente para estabelecer formalmente as rotinas, os procedimentos e os padrões da 
Coordenação-Geral, como por exemplo: etapas da fiscalização, desde a utilização da matriz de 
risco e da escolha da amostra de empresas, até a conclusão; fluxos das atividades; modelo de 
relatório de perfil; modelo de relatório de fiscalização; modelo de relatório gerencial; rotina 
de utilização das ferramentas disponíveis; definição dos módulos de fiscalização; modelo de 
ata de reunião.  

Durante a realização da auditoria, foi editada a Instrução Susep/Dicon/CFCGO/nº 03, de 
02.04.2019, que institui e disciplina a supervisão contínua de conduta. O normativo traz 
algumas definições e procedimentos relativos à supervisão de conduta, estes principalmente 
acerca da seleção de entidades a serem supervisionadas. No entanto, a insuficiência 
normativa permanece, visto que a instrução não apresenta detalhamento e aprofundamento 
dos procedimentos da CGCOF a fim de esgotar as necessidades apontadas anteriormente. 

Cabe ressaltar que a Coordenação-Geral informou estar sendo elaborada instrução para os 
manuais dos módulos de fiscalização. 

Sobre a priorização das entidades, com intuito de conferir objetividade ao processo foram, 
até o maio de 2019, elaboradas três matrizes de risco, cujo detalhamento metodológico 
consta nos respectivos relatórios: matriz de risco de conduta de mercado para setor de 
seguros (sem família VGBL), matriz de risco de conduta de mercado para setor de previdência 
e matriz de risco para prevenção da lavagem de dinheiro. Ainda não foram desenvolvidas 
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matrizes de risco para os setores de capitalização e de resseguros, sendo as entidades 
correspondentes priorizadas pela variável receita, ou seja, apenas pelo critério da 
materialidade. 

Para cada um dos critérios escolhidos para representar os riscos, é calculado um índice que o 
mensura numericamente, algumas vezes por meio de fórmulas conhecidas, outras por meio 
de expressões ponderadas e relativizadas elaboradas pela equipe da Coordenação de Análise 
de Práticas de Mercado (COAPM), conforme detalhado a seguir: 

Quadro 2 – Critérios utilizados nas matrizes de riscos da CGCOF 

Critérios Matriz de Seguros Matriz de previdência 

Materialidade 

● prêmio ● provisão 

● provisão total ● arrecadação 

● número de segurados ● número de segurados 

Relevância ● questionário com gestores ● questionário com gestores 

Criticidade 

● atraso no pagamento de sinistro ● judicialização 

● judicial ● reclamações Susep 

● reclame aqui ● atraso no pagamento de sinistro 

● penalidades ● provisão de valores a regularizar/ 
provisão total 

 ● site reclame aqui (percentual de 
atendimento) 

Vulnerabilidade 

● ticket médio ● índice de concentração 

● crescimento das arrecadações no ano ● crescimento de participantes 

● índice Herfindal-Hirschman (HHI) ● crescimento de arrecadação 

● indicador de boone ● transferências internas 

 ● fundos 

Fonte: relatórios de matriz de risco de conduta de mercado para setor de seguros (sem família VGBL) e de matriz 
de risco de conduta de mercado para setor de previdência. 

No entanto, a metodologia ainda apresenta deficiências apontadas pela própria equipe da 
Susep, sendo as principais: a limitação de informações disponíveis a respeito das entidades 
supervisionadas, o que impede a quantificação de processos mapeados como representantes 
de riscos de conduta, e os problemas de consistência dos bancos de dados da Susep utilizados 
como insumos. 

Na matriz de risco para prevenção da lavagem de dinheiro, a indisponibilidade de dados 
impossibilita a avaliação abrangente dos controles internos, procedimentos e operações das 
supervisionadas a fim verificar a aderência às obrigações estabelecidas pela Circular Susep nº 
445, de 02.07.2012, que dispõe sobre os controles internos para prevenção à lavagem de 
dinheiro (PLD). Por isso, a priorização foi realizada por meio dos critérios de comunicação 
básica com Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e Susep; quantidade de 
comunicações ao Coaf e qualidade das comunicações ao Coaf; comunicações essas que devem 
ser realizadas em hipóteses de ocorrência de operações determinadas na circular. 

O instrumento de fato traz ao procedimento de escolha das amostras critérios objetivos de 
materialidade, criticidade, relevância e vulnerabilidade, porém, não ficou claro em que 
momentos e como ela é utilizada como subsídio. Apurou-se que no exercício de 2018, a nota 
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obtida por meio da matriz de riscos de seguros foi utilizada como um dos critérios de 
priorização pela equipe de fiscalização para indicação à CGCOF das empresas selecionadas. 

Apesar de as matrizes ainda terem espaço para aprimoramentos, considera-se que têm 
potencial de conferirem uma análise objetiva e de serem abrangentes e precisas sobre os 
riscos de conduta das entidades supervisionadas.  Ainda, o ajuste da ponderação dos critérios 
utilizados na matriz, considerando a relevância de cada um, com base na experiência das 
equipes, pode diminuir a necessidade de decisões subjetivas no processo de priorização das 
entidades. Por fim, a normatização da utilização das matrizes na priorização das empresas 
trará mais transparência ao processo e garantirá a utilização dos critérios de objetividade para 
escolha amostra. 

Desse modo, as matrizes devem ser utilizadas como subsídio à escolha das entidades para 
fiscalização e, à medida que sua credibilidade for aumentada, devem substituir decisões 
subjetivas, imprimindo objetividade e transparência ao processo. 

Por fim, sobre o assunto, cabe destacar que a operacionalização das matrizes de risco de 
conduta foi necessidade priorizada no PLTO da CGCOF de 2017-2018. 

Entende-se, portanto, que o planejamento de fiscalizações da CGCOF é realizado com base 
em critérios de riscos, considerando relevância, materialidade, criticidade e vulnerabilidade. 
Essa conclusão adveio da constatação de utilização de matrizes de riscos, relatórios de perfil 
das entidades supervisionadas, opinião e experiência das equipes de fiscalização e decisão 
final de comitê de instância superior para priorização de empresas a serem fiscalizadas. 

No entanto, a estrutura normativa da CGCOF permanece incipiente, afetando a estabilidade, 
a qualidade e a definição da abordagem realizada pela supervisão de conduta, que deve se 
basear em elementos definidos e controlados. 

Outro aspecto avaliado sobre o planejamento das fiscalizações foi se são considerados 
insumos obtidos de consolidação e tratamento de denúncias e representações. 

Inicialmente, a Coordenação de Atendimento ao Público (Coate) da CGCOF tem a 
competência, definida no Regimento Interno, de coordenar as atividades de atendimento ao 
público em geral, referente a denúncias, reclamações, consultas e pedidos de acesso a 
informações. A Coate encaminha o Processo de Atendimento ao Consumidor (PAC) 
adequadamente instruído às unidades de fiscalização, para análise da existência de indícios 
da prática de infração pela sociedade reclamada e, em caso positivo, instauração do Processo 
Administrativo Sancionador (PAS). 

Às coordenações de fiscalização e às unidades de fiscalização nas regionais compete 
coordenar e executar os trabalhos de análise de denúncia contra as entidades e demais 
agentes subordinados à esfera de atribuições da Susep, nos respectivos segmentos de 
operação. 

No modelo atual, as denúncias podem ter dois tratamentos distintos, conforme descrito no 
Parecer SUSEP/DICON/CGCOF/COATE nº 1, de 03.08.2017: 
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2.6 [...] As reclamações de consumidores em face de sociedades seguradoras, 
sociedades de capitalização e entidades abertas de previdência complementar são, 
previamente, encaminhadas às ouvidoras das Supervisionadas para atendimento, 
conforme dispõe a Circular SUSEP nº 292, de 18 de maio de 2005, que disciplina o 
atendimento ao consumidor dos mercados supervisionados e a transformação de 
suas denúncias em processos administrativos sancionadores – PAS. As ouvidorias 
têm prazo de até 15 dias, nos termos da Resolução CNSP nº 279, de 30 de janeiro de 
2013, para responder diretamente ao reclamante. Este tem a faculdade de, no caso 
de restar insatisfeito com o atendimento da ouvidoria, requerer à Susep a 
instauração de processo administrativo do tipo Procedimento de Atendimento ao 
Consumidor - PAC, por meio do qual será verificada a existência de indícios de 
cometimento de irregularidades para, em caso positivo, transformá-lo em PAS. 

2.7 No caso dos demais tipos de denúncia, independentemente das partes 
envolvidas, promove-se imediatamente a instauração de processo administrativo, 
com vista à apuração de irregularidades. Entre essas denúncias se encontram as que 
envolvem corretores, estipulantes, entidades não autorizadas e as demandas 
oriundas do Ministério Público, do Poder Judiciário, de entidades representativas do 
mercado e dos sindicatos de corretores, entre outros. 

De acordo com a CGCOF, esse modelo impossibilita a análise sistêmica das denúncias para fins 
de planejamento das fiscalizações. Ainda no parecer citado anteriormente é explicado como a 
mudança na forma de tratamento das denúncias é condição necessária para que a atuação da 
CGCOF ocorra com a efetividade esperada, o que não ocorre no cenário atual: 

2.9 Os dados revelam que menos de 3% das reclamações de consumidores 
registradas dão origem a PAC. Ou seja, a quase totalidade das queixas formuladas 
não são objeto, pelo instrumento em questão, de acompanhamento e de eventuais 
ações corretivas. Este fato revela que apenas um extrato bastante reduzido dos 
problemas enfrentados pelos consumidores recebe tal tratamento. Isso se 
consideramos apenas as reclamações recebidas pela Susep. Por exemplo, conforme 
Relatório da Comissão de Ouvidorias da CNseg, no ano de 2015, relativamente ao 
seguro do ramo Garantia Estendia, das 4.518 reclamações recebidas por canais 
indiretos pelas empresas que a integram apenas 254 tiveram como origem a Susep. 
Com relação à Capitalização, na modalidade Tradicional, tem-se que somente 159 de 
2012 reclamações foram encaminhadas por esta Autarquia às empresas que 
integram a referida Comissão. 

2.10. Outro aspecto relevante reside no elevado índice de processos que não 
resultam, sequer, na instauração de processo sancionador, por não haver elementos 
mínimos que possam caracterizar uma irregularidade. Considerados os PACs com 
tratamento conclusivo (processos arquivados e intimações realizadas), observamos 
que somente aproximadamente 1/3 das demandas dão origem a PAS. 

2.11. A análise dos dados nos leva ao entendimento de que o foco da fiscalização de 
conduta não deve estar nos processos administrativos instaurados no âmbito da 
Susep, pouco representativos, mas em todo o universo de reclamações formuladas 
pelos consumidores – não somente junto a esta Autarquia, mas por meio de todos 
os canais à sua disposição para este fim, como os Procons, sites de reclamações, 
portal Consumidor.gov, canais diretos de atendimento das supervisionadas etc. 

2.12. Tais informações reforçam a ideia de que a Supervisão precisa atuar com 
inteligência. O cerne desta atuação deve estar na realização de fiscalizações 
modulares planejadas e pautadas por uma matriz de risco alimentada por 
informação de qualidade, inclusive aquelas relativas às reclamações e denúncias.  
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2.13. Além dos aspectos intrínsecos do tratamento de denúncias, temos os impactos 
que esta atividade traz para as demais atribuições da CGCOF, notadamente, as 
fiscalizações modulares. Consideramos que este seja o instrumento com o maior 
potencial para alcançar resultados em benefícios de todos os consumidores, uma vez 
que visa corrigir más condutas das supervisionadas que afetam não somente um 
indivíduo insatisfeito, mas toda a coletividade que se vê prejudicada por tal prática. 

2.14. Entretanto, os recursos humanos à disposição acabam sendo consumidos pelo 
trabalho relacionado à análise dos processos de denúncia. Neste cenário, incluem-
se, além dos PACs, demandas originadas do Ministério Público e do Poder Judiciário, 
dos Sindicatos de Corretores, das entidades representativas do mercado e de 
sociedades supervisionadas, entre outras. O universo de processos de Denúncia 
tratados no âmbito das unidades da estrutura da CGCOF é, portanto, ainda maior. E 
este volume traz impactos bastante negativos em termos de aproveitamento da 
força de trabalho. 

Em decorrência de todo o cenário, a CGCOF apresentou proposta normativa de alteração de 
dispositivos da Resolução CNSP nº 243, de 6.12.2011, e da Resolução CNSP nº 331, de 
9.12.2015, que disciplinam o Processo Administrativo Sancionador, no âmbito Susep. Com a 
implementação das alterações, o PAS do tipo Denúncia – cujo escopo é sobre um caso 
específico – deixaria de existir, não inviabilizando que, quando pertinente, fosse instaurado 
PAS com vistas a aplicar sanções administrativas para um único caso concreto, tendo em vista 
a gravidade da irregularidade denunciada. 

A partir da utilização do banco de dados de reclamações, a CGCOF pretende mapear os 
problemas relatados que se relacionem a processos das supervisionadas, como regulação de 
sinistro, cobrança, comercialização etc., e atuar em cima da deficiência setorial, em vez de 
centrar esforços para avaliar um caso isolado. A priorização seria realizada com alimentação 
das matrizes de risco. 

A Procuradoria Federal Especializada junto à Susep, ao analisar o caso juridicamente, 
entendeu que a proposta de alteração do art. 79 da Resolução CNSP n° 243 colide com o art. 
118 do Decreto-lei n° 73, de 1966. 

Dado o entendimento da ilegalidade da proposta, por ocasião da discussão do Projeto de Lei 
nº 3139/2015 (convertido em Projeto de Lei Complementar nº 519/2018), foi apresentada 
pela Susep – e acatada – emenda que visa alterar a redação do citado Art. 118 do Decreto-Lei 
nº 73/1966. 

Vale ressaltar a representatividade dos dados sobre denúncias utilizados pela CGCOF. Em 
2017, o total de reclamações tratadas pelas ouvidorias das entidades supervisionadas, 
conforme Relatório da Comissão de Ouvidorias da Confederação Nacional das Empresas de 
Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), foi de 
96.166. 

No mesmo exercício, foram registradas na Susep 26.669 reclamações, o que representa, 
aproximadamente, 30% do total (as reclamações recebidas pela Susep são encaminhadas às 
ouvidorias das entidades). 
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A CGCOF utiliza principalmente as denúncias recebidas pela Susep para fins de planejamento 
das fiscalizações, ou seja, há um potencial de aumento da representatividade dos dados das 
reclamações e denúncias no processo de escolha e priorização das fiscalizações, o que 
demanda articulação da Susep com outras entidades que recebem denúncias. 

Ainda sobre o assunto, a implementação de novo tratamento para as denúncias constituía 
necessidade priorizada no PLTO 2017-2018 da CGCOF. 

As metas pactuadas para alcance da necessidade eram o estabelecimento de procedimentos 
e rotinas e a elaboração de proposta de alteração normativa, as quais foram cumpridas. No 
entanto, o novo tratamento das denúncias ainda não foi implementado, conforme explicado 
anteriormente. 

Vale ainda destacar que a atuação da CGCOF no mercado marginal, formado principalmente 
por associações e cooperativas que comercializam a proteção veicular, acontece apenas de 
forma passiva, por meio do recebimento de denúncias. Caso essas denúncias contenham 
comprovação da comercialização do produto não regulamentado, é proposto PAS.  

O Projeto de Lei Complementar nº 519/2018, que tramita na Câmara dos Deputados, traz 
alterações em dispositivos do Decreto-Lei nº 73/1966, a fim de, entre outros pontos, se 
ampliar as hipóteses de constituição de cooperativas de seguros - atualmente, somente 
permitidas para seguro saúde, agrícola e de acidente de trabalho - e criar as entidades de 
autogestão. Tais medidas visam trazer para o mercado regulado as entidades que, hoje, atuam 
de forma irregular no chamado mercado marginal, ou seja, a possível mudança submeterá 
essas entidades às normas do Sistema Nacional de Seguros Privados, à supervisão e à 
fiscalização da Susep. O projeto de lei se encontra pronto para votação no plenário da Câmara 
dos Deputados, devendo seguir para o Senado Federal no caso de aprovação naquela Casa 
Legislativa. 

Internamente, o Conselho Diretor da Susep, em reunião ordinária realizada em 19.03.2019, 
tomou ciência do Relatório de Grupo de Trabalho criado pela Portaria Susep nº 7018/2018, 
que teve como objetivo firmar o entendimento da Autarquia sobre operações de auxílio 
mútuo realizadas por cooperativas e associações no tocante à sua caracterização como 
operação de seguro e à sua possível incorporação ao mercado supervisionado pela Susep, a 
fim de que, posteriormente, uma proposta normativa ou legal pudesse ser encaminhada ao 
Ministério da Economia. 
 
A fim de atender a primeira parte do seu objetivo, foi editada Nota Técnica que estabelece o 
entendimento da Susep quanto aos pressupostos que caracterizam uma operação de seguro. 
Já a segunda parte, tornou-se superada com a evolução do Projeto de Lei 3139/2015, 
convertido no supracitado Projeto de Lei Complementar nº 519/2018. 

Entende-se, portanto, que as denúncias e as representações são consideradas para fins de 
planejamento das fiscalizações, na medida em que informações de seu conteúdo compõem o 
relatório de perfil e as reclamações e as penalidades constituem critérios das matrizes de risco. 
Visto que essas ferramentas são utilizadas para priorização das entidades supervisionadas na 
fase de planejamento, convalida-se a ponderação dos dados advindos de denúncias nessa 
fase.  
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Outro aspecto relevante que tem impacto no planejamento é o tratamento das denúncias e 
de outras diligências pelas equipes de fiscalização da CGCOF. No exercício de 2018 foram 
desenvolvidos os seguintes trabalhos: 

Tabela 1 – Ações realizadas pela CGCOF no exercício de 2018 

Ação Quantidade 

Diligência 21 

Relacionamento com clientes 4 

PLD 8 

Reunião de apresentação 10 

Total 43 
Fonte: Planilha elaborada pela CGCOF em resposta à SI 201900404/01. 

As ações acontecerem nas seguintes linhas de atuação: 
- diligência: trabalhos originados de denúncia, de demandas do Ministério Público e de 
demandas da diretoria da Susep, de follow up de trabalhos anteriores, etc. 
- relacionamento com clientes: fiscalizações com foco em controles internos, governança, 
ouvidoria e conduta. 
- PLD: fiscalizações com escopo sobre prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao 
financiamento ao terrorismo, conforme disposto na Circular Susep nº 445, de 02.07.2012. 
- reunião de apresentação: reuniões para apresentar a equipe de fiscalização e sensibilizar a 
alta administração das entidades supervisionadas. 

Nota-se que 63% dos trabalhos de fiscalização (excetuando-se do total as reuniões) foi relativo 
a diligências. Isso demonstra que a força de trabalho da coordenação está direcionada para 
as atuações pontuais provenientes de demandas externas, o que pode impactar o 
planejamento das chamadas fiscalizações modulares – aquelas priorizadas pela Susep com 
escopo delimitado a um ou mais assuntos pertinentes à conduta (módulos) e que 
proporcionam execução da supervisão regular e sistemática das entidades. 

Sobre os recursos tecnológicos empregados para auxílio às atividades de fiscalização, havia 
previsão no PLTO 2017-2018 de necessidade relacionada a serviço e infraestrutura de TI. A 
necessidade intitulada “adquirir, modernizar e/ou desenvolver ferramentas que facilitem a 
supervisão das empresas supervisionadas” foi cumprida com a elaboração e o 
encaminhamento de plano de software que atende às necessidades da fiscalização à área de 
TI da Susep. No entanto, o sistema de apoio à fiscalização de conduta tem previsão de início 
de desenvolvimento em maio de 2019. 
 
Adicionalmente, internamente, a COAPM elaborou as matrizes de risco de seguros, 
previdência e PLD, construiu a planilha de gerenciamento de fiscalizações e parametrizou 
aplicativo de BI (QlikView) para suporte à elaboração dos relatórios de perfil, ferramentas que 
vêm atendendo a CGCOF nesse aspecto. 

No entanto, considera-se que a implementação de um sistema informatizado com requisitos 
específicos e padrões aplicados ao monitoramento de conduta é essencial para que haja 
incremento na qualidade do planejamento e no gerenciamento das fiscalizações. 
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Pode-se concluir que os recursos tecnológicos empregados não atendem as necessidades de 
planejamento e gerenciamento consistentes dos processos relacionados à conduta. Cumpre 
registrar que a área de Tecnologia da Informação foi objeto de avaliação do TCU por 
intermédio do Acórdão 2746/2010 – Plenário. 

2. Plano Tático e Operacional 2017-2018. 

O planejamento das atividades da CGCOF é pautado pelo PLTO, que tem como objetivo 
orientar e acompanhar a atuação da Coordenação na execução da sua missão institucional. 
No caso, o PLTO 2017-2018 constitui o documento de planejamento da CGCOF para o biênio 
mencionado, tendo sido aprovado em reunião do Conselho Diretor realizada em 10.10.2017. 
A metodologia empregada na elaboração do PLTO se baseou no Guia do Processo de 
Elaboração de PLTO da Susep e consistiu na identificação de 32 necessidades de melhoria para 
o atingimento dos objetivos da CGCOF. 

2.1 Ramificação Desnecessária das Necessidades Identificadas no PLTO 2017-2018. 

De início, observou-se que algumas necessidades identificadas se sobrepõem ou 
complementam-se e poderiam ter sido agrupadas sob um único tópico que representasse o 
objetivo. As necessidades devem representar uma deficiência reconhecida em uma 
determinada área do conhecimento. Assim, é conveniente que possuam sentido abrangente, 
de forma a concentrar em uma imagem global todos os pontos de melhoria identificados, que, 
por sua vez, serão atacados pelas metas. Estas, sim, devem especificar o déficit que se almeja 
corrigir. E, por isso, tendem a ser concebidas em maior quantidade do que as necessidades. 
Assim, busca-se obter um planejamento mais sucinto e coerente. A título de exemplo, são 
aqui apresentadas as necessidades vinculadas aos assuntos “treinamento” e “normas” e que 
poderiam ter sido agrupadas em dois temas comuns a cada área, respectivamente: 

Quadro 3 – Necessidades Relacionadas a Treinamento Passíveis de Consolidação 

Número da 
Necessidade 

Descrição da Necessidade 

N03 Promover treinamento técnico e especializado para as atividades de supervisão da CGCOF. 

N04 
Criar programa de treinamento interno e de troca de experiências entre as unidades CGCOF, 
CGCOM, CGJUL e CGRAL. 

N05 
Prover capacitação em prevenção à lavagem de dinheiro nas questões práticas vivenciadas 
nas fiscalizações. 

N06 Manter os servidores atualizados em relação às mudanças nos normativos. 

N23 Aumentar a participação dos servidores em reuniões, seminários e eventos afins. 

Fonte: PLTO 2017-2018 

Quadro 4 – Necessidades Relacionadas a Elaboração de Normas Passíveis de Consolidação 

Número da 
Necessidade 

Descrição da Necessidade 

N15 Aprimorar os procedimentos, rotinas e técnicas de supervisão à distância e presencial. 

N17 
Desenvolver e implementar manuais de procedimentos e rotinas de supervisão para permitir 
uniformidade dos trabalhos e da atuação da fiscalização. 

N31 Elaborar norma de conduta. 

Fonte: PLTO 2017-2018 



 

19 

2.2. Hierarquização das Necessidades do PLTO 2017-2018. 

Após a enumeração das necessidades de desenvolvimento da CGCOF, partiu-se para a sua 
hierarquização com base em um sistema de notas que as organizou em ordem decrescente 
de importância segundo os critérios de gravidade, urgência e tendência. Ao final da 
priorização, foram selecionadas sete necessidades prioritárias para a definição das metas da 
CGCOF. 

Quadro 5 – Necessidades Priorizadas 

Código da 
Necessidade 

Descrição da Necessidade Priorizada 

1 
Definir limites e estratégia de atuação para supervisão e execução de fiscalização de conduta 
baseada em riscos e controles. 

7 
Rever a estrutura da CGCOF, a distribuição dos trabalhos e o contingente de fiscais por 
unidades e regiões: adequação da estrutura funcional e dos recursos humanos à dimensão e 
à complexidade das atribuições das unidades. 

19 Operacionalizar matriz de riscos de conduta. 

20 
Adotar instrumento coercitivos mais eficientes visando a pronta resolução de irregularidades 
e deficiências. 

21 Adquirir, modernizar e/ou desenvolver ferramentas que facilitem a supervisão das empresas. 

30 Implementar novo tratamento de denúncias. 

31 Elaborar norma de conduta. 

Fonte: PLTO 2017-2018 

Para cada uma das necessidades priorizadas, foi estabelecida ao menos uma meta, sendo 
fixado um total de onze metas. Por seu turno, para cada uma das metas foram associadas ao 
menos uma ação, num total de 36 ações, que devem ser realizadas para o atingimento das 
metas dentro do biênio 2017-2018. 

2.3. Realização do PLTO 2017-2018. 

Com o objetivo de verificar a eficácia do PLTO 2017-2018, enquanto instrumento de 
planejamento e acompanhamento das metas da CGCOF, foram aleatoriamente selecionadas 
quatro necessidades para monitoramento dos seus resultados: as correspondentes aos 
códigos 1, 19, 20 e 30, que serão analisadas a seguir. 

A Necessidade Priorizada nº 1 se refere à definição de limites e da estratégia de atuação para 
supervisão e execução de fiscalização de conduta baseada em riscos e controles. Esta 
necessidade está vinculada a duas metas, que por sua vez estão vinculadas a seis ações. A 
partir da verificação do cumprimento das ações, constatou-se que o escopo de atuação da 
CGCOF foi definido e consolidado em uma apresentação para o Conselho Diretor em 
03.12.2018, como registrado na ata deste órgão colegiado. A divulgação da atuação da CGCOF 
também foi realizada em reuniões e apresentações para as diversas áreas da Susep, 
comprovadas por e-mails e pelo material de apresentação. 

A Necessidade Priorizada nº 19 se refere à operacionalização da matriz de riscos de conduta. 
Esta necessidade está vinculada a duas metas, que por sua vez estão vinculadas a três ações. 
Verificou-se que a matriz de riscos foi elaborada observando os critérios de materialidade, 
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criticidade, relevância e vulnerabilidade e serviu de subsídio ao planejamento das fiscalizações 
no último semestre de 2018. Há, no entanto, necessidade de aprimoramento identificada pela 
própria CGCOF, como por exemplo a coleta e incorporação dos dados de reclamações de 
consumidores recebidos pela própria empresa, que são numericamente muito superiores 
àquelas recepcionadas pela Susep e pelo portal “Reclame Aqui”, que também contribuiu para 
a base de denúncias contabilizadas no critério criticidade da matriz de riscos. Por outro lado, 
os ajustes na matriz de riscos passaram a ser constantes a partir da sua criação, sendo 
municiados inclusive pelos relatórios de perfil das empresas auditadas. Registre-se também 
que a CGCOF utiliza o software de BI Qlikview como ferramenta de auxílio ao planejamento 
das fiscalizações. 

A Necessidade Priorizada nº 20 determina a adoção de instrumentos coercitivos mais 
eficientes visando a pronta resolução de irregularidades e deficiências. Ela possui uma única 
meta e quatro ações vinculadas. Esta Necessidade Priorizada visa especificamente a reformar 
a atuação coercitiva da Susep no âmbito administrativo, que atualmente é regulamentada 
pela Resolução CNSP nº 243/2011, sendo que nenhuma das ações foi realizada. A Susep 
acrescentou ainda que há incerteza quanto à permanência desta necessidade no PLTO 2019-
2020, sendo o fato justificado pelo anúncio de mudanças na estrutura da Susep feito pela 
administração no início de 2019. Nesse aspecto, identificou-se algumas lacunas na norma 
como a ausência de um critério para a incidência da multa do inciso II do art. 2º da norma 
(limitada a uma banda) ou do inciso III (valor igual à da importância segurada) e para o 
arbitramento do valor de cada autuação de multa administrativa dentro dos limites mínimo e 
máximo de valores estipulados no mesmo dispositivo. 

Por fim, a Necessidade Priorizada nº 30 pretende a implementação de um novo tratamento 
de denúncias. Essa necessidade possui duas metas e sete ações no total. O processo de 
tratamento de denúncias foi materializado pela CGCOF em uma minuta da norma que 
substituiria a Resolução CNSP nº 243/2011. Entretanto, como registrado no processo SEI nº 
15414.620151/2017-41, ao revisar a minuta proposta, o parecer da Procuradoria, emitido em 
09.04.2018, identificou ilegalidade na retirada da denúncia como ato inaugurador do processo 
administrativo sumário. Desde então, não foram adotados procedimentos de revisão da 
minuta. 

Os resultados das vinte ações apuradas mostram que três foram concluídas, treze estão sendo 
executadas e quatro não serão finalizadas e possivelmente sequer comporão o PLTO 2019-
2020. Uma das explicações para a insuficiência do resultado é a postergação da construção do 
PLTO 2017-2018. O planejamento é de extrema importância para qualquer trabalho. É no 
planejamento que se estabelecem os objetivos, os recursos utilizados e as atividades que 
serão objeto de execução. No caso, o planejamento da CGCOF, concretizado no PLTO 2017-
2018, foi tardiamente aprovado (em 10.10.2017), o que impactou em 10 meses a sua 
inauguração. De outro lado, em entrevistas realizadas na CGCOF, os servidores informaram 
que até meados de 2018 a sua principal atividade foi concluir o passivo de trabalhos 
anteriores. Assim, o PLTO 2017-2018, que deveria contemplar o biênio, passou a ser 
executado apenas no segundo semestre de 2018, com a implementação da fiscalização de 
condutas na CGCOF. 
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Ressalte-se que o PLTO 2017-2018 reúne as diretrizes e ações alinhadas ao Plano Estratégico 
da Susep. Daí as metas e ações representarem propósitos maiores, que orientam a atuação 
da CGCOF em nível estratégico e influem nas atividades cotidianas de fiscalização. No caso, as 
Necessidades Priorizadas nos 7 e 21, ausentes neste exame, estão mais próximas do processo 
de trabalho da fiscalização. Por isso e considerando ainda a importância do resultado das 
fiscalizações no indicador estratégico da Susep: número de empresas / grupo segurador em 
acompanhamento contínuo de conduta, a supervisão desta atividade é abordada no próximo 
tópico. 

2.4. Gerenciamento da Atividade de Fiscalização. 

No que toca o processo de trabalho, a CGCOF não possui um manual detalhado para o 
planejamento nem para a execução da fiscalização, nem sistema informatizado de 
planejamento e gerenciamento das fiscalizações. Em 02.04.2019, foi publicada a Instrução 
Susep/Dicon/CGCOF nº 3, a qual disciplina a supervisão contínua de conduta. Em seu texto, a 
norma traz as definições dos termos utilizados e os contornos gerais que a fiscalização deve 
respeitar, como, por exemplo, o rodízio a cada quatro anos das empresas supervisionadas 
entre as equipes. A instrução define ainda que as empresas serão agrupadas em dois níveis de 
relevância, segundo a necessidade de acompanhamento próximo ou à distância, ficando à 
cargo do Comitê de Classificação de Conduta tal classificação. Entretanto, não são 
mencionados os critérios objetivos de categorização e o regulamento e a composição do 
comitê, restando pendente uma norma de caráter específico que demarque esses conceitos. 

Da mesma forma, falta regulamentar a operacionalização da fiscalização, definir critérios para 
o tempo que será dedicado a cada uma das fases do trabalho, as habilidades desejáveis da 
equipe, o rito de desenvolvimento do trabalho (emissão de ofícios, meios de aquisição de 
informações etc), para citar alguns dos preceitos que devem compor o planejamento de uma 
fiscalização. Atualmente, as estimativas de recursos (tempo, pessoas e habilidade/ 
conhecimento) empregados em uma fiscalização são estimados com base na memória dos 
técnicos em relação à complexidade do escopo do trabalho proposto e no histórico de 
criticidade da empresa inspecionada. A própria Instrução Susep/Dicon/CGCOF nº 3/2019 
reconhece a necessidade de regulamentação superveniente em seu artigo 8º, onde 
estabelece que os roteiros de execução serão descritos em procedimentos próprios. 

Em consequência, a CGCOF carece também de ferramentas e indicadores que meçam a 
eficácia das suas fiscalizações. O gerenciamento das fiscalizações é registrado em uma planilha 
auxiliar (controle de fiscalizações.xlsx), sem relatórios e consultas gerenciais, para exemplificar 
algumas das limitações que um editor de planilhas possui. Nesse aspecto, há necessidades 
identificadas no PLTO 2017-2018 que abordam esses temas, porém não foram priorizadas por 
não terem figurado dentre as primeiras avaliadas no ranking de priorização; excepcionada a 
Necessidade Priorizada nº 31, a qual também não foi realizada e deverá ser incluída no PLTO 
2019-2020, segundo o planejamento da CGCOF. São as necessidades identificadas: 
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Quadro 6 – Necessidades Relacionadas ao Processo de Trabalho da CGCOF 

Código da 
Necessidade 

Descrição da Necessidade 

N10 
Realizar estudo quanto à melhor composição de equipes (número e perfil dos servidores) e 
prazos necessários para a realização dos diferentes módulos de fiscalização para diferentes 
perfis de empresa. 

N15 Aprimorar os procedimentos, rotinas e técnicas de supervisão à distância e presencial. 

N16 Implementar procedimentos para supervisão de grupos. 

N17 
Desenvolver e implementar manuais de procedimentos e rotinas de supervisão para permitir 
uniformidade dos trabalhos e da atuação da fiscalização. 

N27 Aprimorar os processos de trabalho. 

N31 Elaborar norma de conduta. 

Fonte: PLTO 2017-2018 

Em suma, a estrutura da CGCOF necessita ser provida de estrutura normativa, de sistemas e 
de gerenciamento para assegurar que o desempenho responsável e transparente de suas 
funções, como disposto no Princípio Básico de Seguro nº 2, publicado pelo IAIS. 

3. Conformidade das Peças e Rol de Responsáveis. 

Quando da avaliação da conformidade das peças do processo de contas, nos termos do art. 
13 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, evidenciou-se que a Unidade Prestadora de 
Contas (UPC) elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas normas do TCU para o exercício 
de 2018. Dessa forma, contemplou, no sistema e-contas, o relatório de gestão, rol de 
responsáveis, demais relatórios, pareceres, declarações e informações suplementares para a 
prestação de contas referentes ao exercício de 2018, nos formatos e conteúdos obrigatórios 
exigidos nos termos das Decisões Normativas TCU nos 170/2018 e 172/2018, bem como da 
Portaria TCU nº 369/2018. Da análise procedida no relatório de gestão, constatou-se a 
adequação de seu conteúdo ao disposto na Decisão Normativa TCU nº 170/2018, Portaria TCU 
nº 65/2018 e às orientações contidas no Sistema e-contas.  

O rol de responsáveis também se encontra em conformidade com o disposto nos artigos 10 e 
11 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010 e artigo 6º da Decisão Normativa TCU nº 170/2018. 
No entanto, vale registrar que, após verificação dos endereços dos dirigentes, houve ajuste 
do sistema e-contas pela UPC, para constar o endereço residencial em vez do profissional. 

4. Atuação do TCU. 

Em consulta ao sítio do TCU, verificamos que, em 2018, não foram expedidas determinações 
ou recomendações à Susep com orientação específica de acompanhamento por este órgão de 
controle interno. 

5. Atendimento às recomendações da CGU. 

Durante os meses de abril e maio de 2019, foi realizado, no Sistema Monitor, levantamento 
das recomendações exaradas pela CGU para a Susep e análise do cumprimento de 41 
recomendações. 
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O cenário atual de atendimento das recomendações está descrito a seguir: 

Tabela 2 – Status das recomendações, no Sistema Monitor, em 22/05/2019 

Tema Quantidade Atendidas Atendimento 
parcial e/ou 
prorrogação 

Prazo de 
atendimento 

vigente à época 
da análise CGU 

Liquidação 
extrajudicial 

28 10 18 - 

Regimes especiais 6 - 6 - 

Termos de Ajuste de 
Conduta 

4 1 3 - 

Controles Internos 2 1 - 1 

Sustentabilidade 
Ambiental em 
licitações 

1 - 1 - 

Total 41 12 28 1 

Fonte: Elaborada pela CGU em 10.06.2019. 

Em vista das atualizações das manifestações do gestor verificadas no Sistema Monitor, 
concluiu-se que a Susep mantém uma rotina de acompanhamento e de atendimento das 
recomendações realizadas pela CGU. 

RECOMENDAÇÕES 

1. Prover a supervisão de conduta de normas específicas relativas aos processos de trabalho 

de planejamento, que estabeleçam formalmente as rotinas, procedimentos, competências e 

responsabilidades, contemplando, mas não restritos à utilização da matriz de risco; aos 

critérios de categorização das empresas; aos critérios de definição e priorização dos módulos 

de fiscalização e à retroalimentação do planejamento pelos resultados aferidos. 

Achado 1 

 

2. Prover a supervisão de conduta de normas específicas relativas aos processos de trabalho 

de execução, que estabeleçam formalmente as rotinas, procedimentos, competências e 

responsabilidades, contemplando, mas não restritos aos fluxos das atividades; rotina de 

utilização das ferramentas disponíveis; ao modelo de relatório de perfil; ao modelo de 

relatório de fiscalização; ao modelo de relatório gerencial. 

Achados 1 e 2 

 

3.  Estabelecer indicadores de aferição de resultados para as ações de fiscalização, observando 
os seguintes atributos, mas não restritos à: confiabilidade, completude, tempestividade, 
objetividade e rastreabilidade.   

Achado 2 
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4. Ajustar a ponderação dos critérios utilizados nas matrizes de riscos para que o resultado 

reflita adequadamente o risco relacionado à conduta das entidades supervisionadas. 

Achado 1 

 

5. Avaliar a conveniência e oportunidade de priorizar a implementação de ferramenta, 
especialmente de tecnologia da informação, para planejamento e gerenciamento das 
atividades da supervisão de conduta, que propicie administração abrangente e precisa da 
atividade de fiscalização. 

Achados 1 e 2 

 

6. No próximo PLTO ou documento que o substitua, agregar as necessidades similares do 
processo de supervisão de conduta, deixando a especificação dos pontos de melhoria para a 
classificação em metas e ações. 

Achado 2 

 

7. Avaliar a conveniência e oportunidade de criar Comitê de Classificação de Conduta, 

contemplando a sua regulamentação. 

 

Achado 2 

 

 
CONCLUSÃO 

O trabalho realizado buscou verificar o critério que norteia o planejamento das fiscalizações 
de supervisão de conduta; o efetivo cumprimento das ações planejadas; a conformidade das 
peças que compõem o processo de prestação de contas; o atendimento às determinações e 
recomendações emitidas pelo TCU onde haja referência expressa à CGU para acompanhar e 
o atendimento às recomendações da CGU. 

Sobre o planejamento das fiscalizações, observou-se que foram implementadas matrizes de 
risco, conferindo objetividade à hierarquização das entidades supervisionadas; não obstante 
ainda necessitem de ajustes na ponderação de critérios. Também, as informações trazidas por 
meio de denúncias são utilizadas como subsídio à definição de escopo das fiscalizações.  Por 
fim, a supervisão de condutas carece de normatização, tendo em vista que o Regimento 
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Interno da Susep não é suficiente para estabelecer formalmente o procedimento de 
planejamento. 

Foi verificado também que os recursos tecnológicos disponíveis não atendem às necessidades 
de planejamento e gerenciamento dos processos de trabalho da área de supervisão de 
conduta. 

No que toca o cotejamento entre o planejamento e a execução das fiscalizações, foram 
identificadas deficiências no planejamento das fiscalizações, como a ausência de critérios para 
o tempo que será dedicado a cada uma das fases do trabalho, as habilidades desejáveis da 
equipe, o rito de desenvolvimento do trabalho, e a ausência de ferramentas e indicadores que 
meçam a eficácia das ações de fiscalização. Ressalte-se que, em abril de 2016, a Susep 
institucionalizou o desmembramento da fiscalização em supervisão prudencial e supervisão 
de condutas no Decreto nº 8.722/2016. Após a criação da CGCOF, ao longo de 2016 e de 2017 
foram sendo implementados ajustes normativos e estruturais na Susep, porém ainda há 
necessidade de novos regulamentos para planejar, gerenciar e aferir as fiscalizações. O PLTO 
2017-2018 da CGCOF, enquanto primeira experiência de planejamento da nova área, foi 
homologado em outubro de 2017. Outros normativos foram elaborados nesse sentido, porém 
a Susep ainda carece de uma renovação normativa e tecnológica capaz de atender a proposta 
da supervisão de conduta. 

Sobre as peças que compõem o processo de contas, após a correção do endereço dos 
dirigentes no sistema e-Contas do TCU, constatou-se a sua conformidade ao disposto nos 
normativos aplicáveis. 

Quanto ao cumprimento de recomendações e determinações emitidas pelo TCU, não houve 
publicações de tais comandos no decorrer de 2018. 

Sobre o acompanhamento das recomendações da CGU, concluiu-se que a Susep mantém uma 
rotina de acompanhamento e de atendimento das impropriedades detectadas em trabalhos 
anteriores. 
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE 
DE AUDITORIA 

Achado nº 1 – Insuficiência normativa para o desenvolvimento das atividades de supervisão 
de conduta. 

Manifestação da Unidade Examinada em relação à SA 201900404/07, de 30.05.2019. 

Em e-mail de 07.06.2019, a UPC apresentou as seguintes manifestações: 
“No tocante aos “procedimentos envolvidos na escolha das empresas a serem 
fiscalizadas, principalmente sua ordenação” (fls. 03) e sequenciais pontos de 
ressalvas apresentados, esclarecemos: 

(a) Cada uma das cias supervisionadas tem seu relatório de perfil elaborado/atualizado 
pela equipe de supervisão responsável pelo seu acompanhamento, relatórios estes 
que possuem um modelo, ainda que não disposto/aprovado em Instrução 
Normativa, com informações/tópicos padronizados, conforme definido pelas CCOF’s 
(Coordenações de Fiscalização da CGCOF), os quais são necessariamente observados 
pelas equipes responsáveis. 

(b) Cada equipe de fiscalização, após estudos realizados e consubstanciados nos 
relatórios de perfis das supervisionadas, que, ressalte-se, incluem reuniões com 
especialistas de outras unidades técnicas da SUSEP para discussões acerca de 
eventuais pontos de atenção e análise de fatos relevantes da empresa publicados na 
mídia, propõe à respectiva coordenação, com base no art. 4º, § único, da Instrução 
CGCOF nº 03/2019, classificação em Nível 1 ou 2 de cada empresa sob sua atribuição, 
considerando (i) o porte da empresa, (ii) a especificidade de seus produtos, e (iii) o 
grau de exposição aos riscos de conduta (por meio das matrizes de risco). 

(c) A proposta de classificação é então submetida ao Comitê de Classificação de 
Conduta, o qual define a classificação final do Nível de cada supervisionada.  

(d) A ideia é que, como resultado da elaboração do relatório de perfil, e considerando o 
alcance limitado às informações obtido por um acompanhamento à distância, os 
principais pontos de deficiência dos processos de conduta sejam mapeados pela 
equipe de fiscalização, tais como assimetria de informação entre cliente e 
fornecedor, regulação de sinistro, processos do SAC e da Ouvidoria, deficiência de 
controles, incluindo os de PLD, entre outros, tornando-se possível, assim, indicar 
priorização dos trabalhos de fiscalização no ciclo em questão, levando-se em conta 
a complexidade dos trabalhos e disponibilidade de recursos humanos (servidores) e 
materiais (viagens) existentes. 

(e) Considerando tratar-se de um trabalho em implementação, envolvendo aspectos 
inclusive de mudança cultural, algumas prioridades foram elencadas, tais como 
definições de conceitos fundamentais referentes à supervisão de conduta e a 
elaboração de uma instrução inicial pertinente (Instrução CGCOF nº 03/2019), 
estando previsto, como próximos passos, a elaboração de outros normativos 
(procedimentos, rotinas, check-list), ao longo deste ciclo, com o objetivo de 
consolidar os padrões necessários à execução das atividades desta unidade, desde 
os modelos de relatórios diversos até definição explícita dos fluxos das atividades de 
rotina desempenhadas pelos servidores. 

(f) Importante esclarecer também que o modelo vigente em questão, de definição dos 
níveis de exposição aos riscos de conduta das supervisionadas, não obstante as 
análises supramencionadas, apresenta algumas etapas de controle e defesa que 
visam mitigar risco de equívoco na avaliação final, a saber: (i) etapa inicial em que 
especialistas de outras unidades técnicas da SUSEP participam junto com os fiscais, 
subsidiando as equipes com informações relevantes do setor a que pertencem; (ii) 
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etapa intermediária envolvendo os fiscais da equipe e a chefia imediata, em que a 
definição do nível é exaustivamente discutida; e (iii) etapa final em que, além dos 
fiscais da equipe e da chefia imediata, participam também todos os Coordenadores 
e a Coordenadora-Geral da CGCOF, o Coordenador-Geral da CGCOM, o 
representante da SUSEP junto ao COAF, num fórum tecnicamente qualificado, com 
aproximadamente 10 membros, em que a definição do nível é mais uma vez 
debatida, resultando num apontamento final com convicção por parte de todos os 
envolvidos. 
Em relação às observações acerca das Matrizes de Risco, entendemos que: 

(a) Quanto à necessidade da Matriz de Risco substituir decisões subjetivas com o intuito 
de imprimir objetividade e transparência ao processo, entendemos tratar-se de um 
caminho natural a ser alcançado à medida que o processo avance e amadureça, ou  
seja, com o aumento da robustez e qualidade das matrizes, o peso das suas 
informações tende a aumentar frente ao aspecto subjetivo, embora a opinião e 
sensibilidade dos fiscais em função das suas experiências e conhecimento das 
supervisionadas e do mercado adquiridas no dia-a-dia de suas atividades, e ao longo 
do tempo, sempre será um fator determinante nas conclusões a serem proferidas, 
sendo oportuno destacar que, dentre os elementos utilizados na classificação de 
conduta, os índices obtidos da Matriz de Risco já são atualmente determinantes para 
a definição da proposta de classificação de conduta, a ser submetido ao Comitê de 
Classificação de Conduta. 

(b) As Matrizes de Risco de Seguro e Previdência foram as primeiras a serem elaboradas, 
estando as mesmas, ainda que passíveis de aprimoramentos, atendendo aos 
objetivos traçados, auxiliando o processo de tomada de decisão das fiscalizações 
bem como fornecendo insights para execução das mesmas.   

(c) A Matriz de PLD, em sua versão inicial e preliminar, está baseada nas comunicações 
enviadas pelas supervisionadas ao COAF, sendo este o primeiro passo, a qual será 
aprimorada a partir de insumos que serão obtidos nos questionários que a 
supervisionadas responderão, previsto para o 2º semestre de 2019, que abordará 
tudo que vincula as empresas conforme dita a Lei 9.613, em termos de boa 
comunicação e, consequentemente, combate ao crime de lavagem de dinheiro.  

(d) As Matrizes de Capitalização e de Resseguro não foram priorizadas em função das 
demais ações prioritárias definidas pelo setor responsável (COAPM) junto com a 
CGCOF (ex.: elaboração da matriz PLD, de planilha de controle de fiscalizações, de 
levantamento de performance de fundos previdenciários), levando-se em conta 
também a menor quantidade de empresas-alvo: 17 de capitalização e 16 de 
resseguro. 

(e) O “Quadro 2 – Critérios utilizados nas matrizes de riscos da CGCOF” disposto no 
relatório (fls. 04) foi retificado pela área, conforme abaixo: 

CRITÉRIOS MATRIZ DE SEGURO MATRIZ DE PREVIDÊNCIA 

Materialida
de 

Premio Provisão 

Provisão total Arrecadação 

Num segurados Número de segurados 

Relevância Questionário com gestores Questionário com gestores 

Criticidade 

Atraso 
Site reclame aqui (percentual de 
atendimento) 

Judicial 
Provisões de valores a regularizar / 
provisão total 

Atraso pgto sinistro Atraso no pagamento de sinistro 

Reclame aqui Reclamações Susep 

penalidades Judicialização 

Vulnerabilid
ade 

 Índice de concentração 

Crescimento das 
arrecadações no ano 

Crescimento de participantes 

Ticket médio Crescimento de arrecadação 

hhi Transferências internas 
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boone Fundos 

Quanto ao citado “instrumento normativo aplicável à supervisão de conduta” (fls. 
03), cuja necessidade elencada no PLTO 2017-2018 está sendo transferida para o 
ciclo seguinte, destacamos: 

(a) A citada norma não se refere a procedimentos internos da CGCOF, mas sim à atuação 
das cias supervisionadas em relação ao aspecto comportamental,  disporá sobre 
princípios e política de relacionamento das supervisionadas (autorizadas a funcionar 
pela SUSEP) com clientes e usuários de seus produtos e serviços de seguro, 
abrangerá as fases de pré-contratação, contratação e pós-contratação de produtos 
e de serviços, e será alvo de acompanhamento e cobrança pela Supervisão de 
Conduta da SUSEP, tratando-se de uma norma considerada fundamental para o 
mercado. 

(b) Envolvendo grupo composto por gestores da CGCOF, de outras Coordenações-Gerais 
e da Diretoria, a citada norma já possui uma minuta e está sendo alvo de discussões 
no âmbito da SUSEP, com perspectiva de finalização para os próximos meses.   
No que se refere à realização de diligências, as quais impactam o planejamento de 
fiscalizações modulares, entendemos que, à medida que o processo de classificação 
de conduta e priorização de trabalhos de fiscalização se tornem mais precisos e mais 
próximos da realidade do que ocorre na empresa, em termos de deficiências de 
conduta, os escopos objeto de diligências estarão contemplados por fiscalizações 
modulares planejadas, diminuindo assim a alocação de recursos para estes trabalhos 
específicos.” 

Análise da Equipe de Auditoria quanto à manifestação à SA 201900404/07, de 30.05.2019. 

Diante da manifestação da Unidade, não foram observadas elucidações adicionais que 
modificassem o entendimento em relação às condições apontadas pela equipe de auditoria. 
As informações e argumentos apresentados contribuíram para ratificar as opiniões sobre as 
situações encontradas. 

Em relação ao item 1, em que pese a exposição de fatos novos pelo gestor (alínea f), não foram 
apresentadas evidências que alterassem a conclusão sobre a necessidade de sistematização e 
disposição expressa dos procedimentos e rotinas em normativos específicos. 

Pontua-se que o intuito das ações propostas é o fortalecimento do ambiente de controle 
(formalização em manuais, etc.) e da atividade de controle (informatização de instrumentos 
de acompanhamento das atividades de supervisão de conduta) e consequente 
robustecimento dos controles internos. 

Sobre o Quadro 2, a Susep retificou dados de seu conteúdo, que não eram do conhecimento 
da equipe de auditoria. Os dados foram ajustados no relatório. Também houve entendimento 
incorreto pela equipe de auditoria acerca do “instrumento normativo aplicável à supervisão 
de conduta”. O conteúdo relacionado foi retirado do relatório, por não ter sido objeto de 
avaliação. 

Manifestação da Unidade Examinada em relação ao Relatório Preliminar. 

Por meio de correspondência eletrônica encaminhada em 27.06.2019, a UPC apresentou as 
seguintes manifestações: 

“Em atenção à reunião com a CGU em 19/6/2019, apresentamos os seguintes 
esclarecimentos complementares: 
[....] 
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Recomendação 4:  
No que se refere ao questionamento realizado pela CGU acerca da utilização de peso 
1 (um) para todas as variáveis componentes das matrizes de risco de conduta de 
seguros e previdência, entendo que nos cabe tecer alguns breves comentários: 
· A implementação e formalização de uma matriz de risco que visa dar suporte e 
direcionamento às ações de fiscalização nasceu de uma demanda da CGU, que 
encaminhou à SUSEP o Ofício n.º 11.383/2016/NAC-1/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, 
contendo o Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão n.º 201505395, que 
tratava de uma avaliação no macroprocesso de fiscalização realizado por esta 
Autarquia; 
· Diante desta demanda e reconhecendo o alto valor que a implementação da matriz 
traria para a SUSEP, iniciou-se um contato com Sr. Antônio Carlos Bezerra Leonel, 
então Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Fazenda, com vistas a 
buscar orientações acerca da melhor forma de elaboração da matriz. Dada a 
expertise do contatado, houve um convite para realização de uma palestra para os 
servidores das Diretorias de Conduta e Solvência, a qual ocorreu no dia 12 de 
setembro de 2016; 
· No decorrer da palestra, houve uma orientação por parte do convidado no sentido 
de que, na ausência de conhecimento prévio e tendo em vista o estágio embrionário 
de maturidade da SUSEP no que tange à sua matriz de risco, considerava prudente a 
utilização de pesos iguais para todas variáveis, pelo menos neste momento t = 0. 
Após as primeiras rodadas de fiscalização e com o processo de retroalimentação da 
matriz de risco, a SUSEP calibraria o modelo, encontrando um melhor ajuste para tal; 
· Ainda assim, foi pensada internamente a possibilidade de se utilizar pesos 
diferentes. No entanto, a matriz de risco possui diferentes coordenações como 
“clientes”. Diante da grande divergência de opiniões dos usuários e suas diferentes 
necessidades, retornamos à proposta inicial, cabendo uma análise futura de 
recalibragem do modelo; 
· Por fim, um outro ponto levado em consideração foi o fato de que uma das variáveis 
mais importantes, a saber, o Índice de Reclamações, carecia de consistência, pois 
abrangia somente as reclamações recebidas pela SUSEP. A partir de então, foi criado 
um projeto de recepção de dados de reclamações das Ouvidorias das sociedades 
supervisionadas, o que garantia acesso a uma informação mais completa. O projeto 
encontra-se atualmente em estágio de implementação pela TI, havendo grande 
probabilidade de estar vigorando quando da revisão dos pesos.” 

Análise da Equipe de Auditoria quanto à manifestação ao Relatório Preliminar. 

A Unidade justificou a utilização de ponderação linear nas matrizes de risco, tendo em vista a 
maturidade embrionária e a falta de consistência da variável "índice de reclamações". As 
explicações da Susep vão ao encontro da recomendação da CGU, considerando que a própria 
unidade já previa que a retroalimentação da matriz, a partir do resultado dos primeiros 
trabalhos de fiscalização realizados no modelo, possibilitaria o ajuste dos pesos utilizados. 

 

Achado nº 2 – Realização do PLTO 2017-2018. 

Manifestação da Unidade Examinada em relação à SA 201900404/07, de 30.05.2019. 

Em e-mail de 07.06.2019, a UPC apresentou as seguintes manifestações: 
“2.1 – Ramificação Desnecessária das Necessidades Identificadas no PLTO 2017-
2018 
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Por se tratar do 1º PLTO da área, a CGCOF atuou de forma bem próxima à 
Coordenação de Apoio à Gestão Estratégica – COGET, de quem recebeu orientação 
durante todo o processo, tendo seguido, inclusive, o modelo apresentado pela área 
e o benchmark que nos foi recomendado. 
Entendemos, todavia, que as observações elencadas são pertinentes e que serão 
objeto de avaliação na próxima versão do PLTO. 
2.4 – Gerenciamento da Atividade de Fiscalização 
Esclarecemos que o planejamento para a execução das fiscalizações, contemplando 
estimativa de tempo,  servidores responsáveis, escopo e metodologia a ser 
empregada na fiscalização, é estimada pela equipe de fiscalização, em conjunto com 
o respectivo coordenador, com base  na complexidade e criticidade do escopo e no 
histórico da empresa a ser inspecionada e formalizado por meio do Memorando de 
Planejamento da Fiscalização que é devidamente assinado pelos integrantes da 
equipe de fiscalização e com manifestação expressa de concordância do 
coordenador.” 

Análise da Equipe de Auditoria quanto à manifestação à SA 201900404/07, de 30.05.2019. 

Em sua manifestação ao item 2 a Susep não trouxe esclarecimentos capazes de afastar ou 
mesmo elucidar as impropriedades aqui relatadas. 

Manifestação da Unidade Examinada em relação ao Relatório Preliminar. 

Por meio de correspondência eletrônica encaminhada em 27.06.2019, a UPC apresentou as 
seguintes manifestações: 
 

“Em atenção à reunião com a CGU em 19/6/2019, apresentamos os seguintes 
esclarecimentos complementares: 
Recomendação 3: 
A SUSEP possui indicadores para medir a abrangência, eficácia e capacidade de 
execução da fiscalização de conduta. Encaminho anexo contendo detalhes sobre 
estes indicadores. 
1. Planejamento Estratégico 
Registro: processo SEI 15414.623869/2018-70 
Indicador estratégico: Número de empresas/grupo segurador em acompanhamento 
contínuo de conduta 
Finalidade do indicador: Medir a quantidade de empresas sob acompanhamento 
contínuo de conduta.  
Fonte de dados: Relatório de Perfil 
Meta: 171 empresas 
 
2. Avaliação de Desempenho Institucional 
Registro: processo SEI 15414.623698/2018-89  
Indicador global: Índice de monitoramento de conduta do mercado supervisionado  
Finalidade do indicador: Mensurar a eficácia da SUSEP no monitoramento da 
conduta do mercado supervisionado, com base no percentual das empresas 
supervisionadas que são analisadas pela CGCOF a cada ciclo de avaliação (período 
de 12 meses, de dezembro a novembro).  
Fonte de dados: Relatório de Perfil. 
Meta: 100% das empresas analisadas 
 
Indicador intermediário: Índice de conformidade das fiscalizações 
Finalidade do indicador: avaliar a capacidade de execução das fiscalizações 
planejadas, com base no percentual das empresas de nível 1 que são fiscalizadas pela 
CGCOF a cada ciclo de avaliação (período de 12 meses, de dezembro a novembro). 
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Fonte de dados: Memorando de Planejamento inserido e assinado no SEI; Atas das 
reuniões de classificação de empresas (onde serão definidas as empresas de nível 1). 
Meta: 70% das empresas de nível 1 fiscalizadas 
 
3. LOA 
Registro: SIOP Módulo Qualitativo – exercício: 2019 
Ação Orçamentária: 20VH - Supervisão de Mercados de Seguros, Resseguros, 
Capitalização e Previdência Complementar Aberta 
Descrição da ação: Regulação e supervisão das atividades de seguros, resseguros, 
previdência complementar aberta e capitalização, consoante a política de supervisão 
baseada em riscos, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da 
sociedade em geral por meio de: normatização dos mercados; análise e 
acompanhamento de produtos; fiscalização do mercado  supervisionado; 
instauração e decisão dos processos administrativos sancionadores; modernização 
dos procedimentos de supervisão; relacionamento com o Poder Público e com 
demais atores nacionais e internacionais. 
Plano Orçamentário: 0001 - Fiscalização dos Mercados de Seguros, Resseguros, 
Capitalização e Previdência Complementar Aberta 
Produto: Ação fiscal realizada 
Caracterização: Fiscalização presencial dos entes supervisionados; 
Acompanhamento das empresas em regimes especiais; Mapeamento das 
reclamações e denúncias analisadas com vista a subsidiar o planejamento das 
fiscalizações; Fiscalização à Distância com foco no monitoramento das operações e 
no funcionamento dos entes supervisionados.” 

Análise da Equipe de Auditoria quanto à manifestação ao Relatório Preliminar. 

Em complementação às informações contidas no Relatório Preliminar e conforme acordado 
na Reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 19.06.2019, a Susep encaminhou e-
mail, em 27.06.2019, acrescentando que possui indicadores para medir a abrangência, eficácia 
e capacidade de execução da fiscalização de conduta. Em anexo, encaminhou uma exposição 
de quatro indicadores de desempenho utilizados pela autarquia: um indicador estratégico 
vinculado à atividade de conduta e relacionado no Relatório de Gestão de 2018, dois 
indicadores de desempenho institucional e a realização da ação de governo 20VH – Supervisão 
de Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta. 

Os indicadores apresentados pela Susep constituem critérios de avaliação quanto à 
abrangência da fiscalização e sua execução. A auditoria relata a vacância de indicadores de 
eficácia na aferição do resultado da fiscalização no âmbito da supervisão de condutas – 
conforme relatado na Reunião de Busca Conjunta de Soluções. Na ocasião, esclareceu-se a 
necessidade de evidenciar o resultado da fiscalização sobre as empresas.     

Diante do exposto, após a apreciação dos esclarecimentos apresentados, não foram afastados 
os fundamentos do achado relatado, motivo por que o texto permanece inalterado. 
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

CERTIFICADO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS 

Certificado: 201900404 

Unidade(s) Auditada(s): Superintendência de Seguros Privados 
Ministério Supervisor: Ministério da Economia 

Município (UF): Rio de Janeiro (RJ) 

Exercício: 2018 

          

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01.01.2018 e 31.12.2018 pelos 

responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução 

Normativa TCU nº 63/2010. 

2. As avaliações realizadas por meio da Auditoria Anual de Contas (AAC) tiveram por 

objetivos avaliar a eficácia, a eficiência, a economicidade e a conformidade legal da 

aplicação dos recursos públicos e os principais resultados alcançados pela unidade na gestão 
das atividades e dos programas de governo. O escopo da auditoria está evidenciado no 

Relatório de Auditoria Anual de Contas. 

3. Considerando exclusivamente os resultados dos trabalhos de auditoria, constantes do 
Relatório nº 201900404, a opinião da UAIG é a certificação pela REGULARIDADE, tendo em 

vista não terem sido registrados achados de auditoria com impactos relevantes que 
comprometam os objetivos da Unidade. 

4. Nas avaliações realizadas, ressalta-se o achado de auditoria sobre insuficiência 

normativa para o desenvolvimento das atividades de supervisão de conduta (item 1), que 
evidenciou que, para executar as competências relativas ao planejamento, à coordenação e 

à execução das atividades de fiscalização de conduta junto às sociedades de seguros, 

resseguros, previdência complementar aberta e capitalização, e aos seus intermediários e 
autorreguladoras, a SUSEP estabeleceu em 2018 um modelo de supervisão baseado em 

riscos e controle. 

5. O modelo, apesar de contribuir com a focalização da atuação da fiscalização nas áreas 

mais significativas, não foi acompanhado do desenvolvimento de instrumentos normativos 

que especifiquem adequadamente os processos de trabalho de planejamento e execução 

com a definição de rotinas, procedimentos, competências e responsabilidades, critérios de 

categorização das empresas, critérios de definição e priorização dos módulos de fiscalização 

e previsão de retroalimentação do planejamento a partir dos resultados aferidos. 

6. Além disso, as matrizes de risco já desenvolvidas pela SUSEP necessitam de 

aperfeiçoamento decorrente da limitação de informações disponíveis a respeito das 

entidades supervisionadas, o que impede a quantificação de processos mapeados como 
representantes de riscos de conduta, e da consistência dos bancos de dados utilizados como 

insumos. 
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7. Posto isso, não obstante o encaminhamento pela regularidade das contas dos 
responsáveis pela gestão da Unidade, anoto a importância de se adotarem medidas 

saneadoras em relação às fragilidades apontadas no Relatório de auditoria, visando o 

contínuo aperfeiçoamento da gestão da UPC. 

8. Por fim, assinalo que o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as 

peças sob a responsabilidade da CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas 

à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei nº 8.443/92, e 
posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do mesmo sistema. 

Brasília (DF), 29 de julho de 2019. 

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 
certificação foi decidida pelo: 

  

Diretor de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento 

  

 
Referência: Processo nº 00190.106956/2019-42 SEI nº 1195666 

 


