
A Escola Nacional de Seguros foi fundada em 1971, com a missão de desenvolver o 

mercado de seguros através da geração e difusão de conhecimento e da capacita-

ção de profissionais.

A princípio com um ensino voltado para a parte técnica, a Escola elaborou o curso para 

formação e habilitação de corretores de seguros – o mais requisitado entre os oferecidos pela 

instituição – e outros programas educacionais, como palestras, workshops, seminários e apoio 

a pesquisa, atividade que hoje se dá sob a competência do Centro de Pesquisa e Economia  

do Seguro (CPES). Com a crescente demanda por qualificação de nível superior, em 2005, 

a Escola foi autorizada pelo Ministério da Educação (MEC) a ministrar, no Rio de Janeiro, a 

graduação em Administração de Empresas com ênfase em Seguros e Previdência, a primeira 

do Brasil com tais características. Desde 2009, o curso também é dado em São Paulo.

Em menos de uma década, a Escola tornou-se a terceira melhor faculdade de Administração 

das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, considerando o ranking do Índice Geral de 

Cursos (IGC), medido pelo Inep/MEC. Por sua excelência na área de administração, seguros 

e previdência, a instituição fundou, em 2014, o Centro de Pesquisa e Economia do Seguro 

(CPES), com o objetivo de analisar os caminhos da indústria de seguros nacional, provendo-a 

de novos conhecimentos e tecnologias sobre os principais temas que afetam esse mercado: 

mudanças climáticas, mortalidade no trânsito e aspectos da demografia brasileira. 

A Escola Nacional de Seguros tem sede no Rio de Janeiro, conta com outras doze unidades 

regionais e está presente em cerca de 80 cidades de todo o país, através de parcerias, 

atendendo a mais de 10 mil alunos por ano, por meio de aulas e eventos presenciais e também 

à distância. Consegue, assim, manter e expandir o elevado padrão de qualidade que é sua 

marca, bem como ratificar sua condição de maior e melhor escola de seguros do Brasil.
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APRESENTAÇÃO

A edição 2015 do Catálogo de Publicações da 
Escola Nacional de Seguros traz 99 títulos 
com o melhor e mais atualizado conteúdo 

em pesquisa, informação e estudos sobre o mercado. 
No último ano, tivemos 26 lançamentos e oito no-
vas edições – entre regulares e especiais – da Revista 
Cadernos de Seguro, além da reformulação gráfica 
da série Estudos Funenseg, intitulada agora “Estu-
dos sobre Seguros”. Entre as novidades estão a cole-
ção Em Debate, que chega à edição número 8, tam-
bém com mudanças em seu layout, a inauguração 
da série “Seguro & Ensino” e a intercessão da Revis-
ta Brasileira de Risco e Seguro (RBRS) com a Revista 
Brasileira de Risco e Seguro Internacional (RBRSi), 
formando uma única publicação, com conteúdo ex-
clusivamente em inglês, de caráter internacional. 

Na seção “Periódicos” temos o lançamento do 
volume 18 da Revista Brasileira de Risco e Segu-
ro, que chega aos leitores modificada. O novo 
número possui formato gráfico mais leve, tipogra-
fia sinuosa e de leitura fácil, que inclui o aposto  
The brazilian journal of risk and insurance, visando 
à internacionalização da publicação. Os temas des-
sa edição vão desde os desafios e oportunidades 
do mercado de resseguros no Brasil até uma avalia-
ção da situação econômico-financeira do setor de 
saúde suplementar no país. 

Na categoria “Técnicos”, os lançamentos são mui-
tos, com destaque para: “Desenvolvimento dos 
Seguros e das Finanças no Brasil: 1985-2013” e  
“O Futuro da Indústria de Seguros no Brasil”, ambos 
do mestre e Ph.D. em Economia Pedro Carvalho de 
Mello, trabalhos que são complementares, porém 
divididos em dois volumes independentes, frutos do 
projeto de pesquisa “Seguros e Mercado Financeiro 
no Brasil: os últimos 25 anos e as perspectivas para o 
século XXI”, baseado no enfoque metodológico do 
professor e economista Raymond Goldsmith, autor 
de um estudo sobre o desenvolvimento financeiro 
do Brasil sob um século de inflação (1850-1984). 
Ressaltamos também o livro “Princípios Jurídicos do 
Contrato de Seguro”, de Maurício Salomoni Gravi-
na. Com linguagem direta e precisa, enuncia, de-
limita e examina os princípios jurídicos que devem 
orientar o intérprete e o aplicador do direito, frente 
a questões relativas ao contrato de seguro.  

Na seção “Estudos e Pesquisas”, a reformulada série 
“Estudos sobre Seguros” traz dois trabalhos recentes: 
“Mulheres no Mercado de Seguros no Brasil” (nº 27), 

elaborado por Maria Helena Monteiro, diretora de 
ensino técnico da Escola Nacional de Seguros, e 
Francisco Galiza, economista, e “Seguro de Vida In-
dividual no Brasil: o que precisa ser feito para o seu 
desenvolvimento?” (nº 28), de Francisco Galiza.

Cinco novas teses integram “Cadernos de Seguro - 
Teses”, na seção “Estudos e Pesquisas”: A Adoção 
do Microsseguro em População de Baixa Renda nas 
Comunidades do Complexo do Alemão e Santa Mar-
ta no Município do Rio de Janeiro (nº 37), de José 
Antonio Menezes Varanda; O Resseguro no Direito 
Internacional (nº 38), de Eduardo Santos Rente; Po-
der de Polícia e Promoção do Consenso – Os Termos 
de Ajuste de Conduta no Mercado de Saúde Suple-
mentar (nº 39), de Mercedes Schumacher; Aplicação 
da Metodologia LDA para Gestão do Risco Opera-
cional de Companhia Seguradora (nº 40), de Alaim 
Mosciaro Assad; e Itinerários da Primeira Previdência 
Privada no Brasil: de uma iniciativa eclesial (1864) à 
consolidação de uma entidade aberta de previdência 
complementar, sem fins lucrativos (1993) (nº 41), 
de Everson Oppermann. Mais duas edições estão no 
prelo para completar a boa safra de teses de mestra-
do nos diversos setores que contemplam o seguro. 

Em “Seguro & Ensino”, o volume “Estatística Básica 
para Tomada de Decisão” inaugura a recém-lan-
çada seção. De autoria dos professores da Escola 
Nacional de Seguros Álvaro Alves de Moura Jr., An-
dré Castilho Ferreira da Costa e Helio Morrone Co-
sentino, especialistas em métodos quantitativos, o 
livro pretende facilitar o aprendizado daqueles que 
necessitam utilizar a estatística para o processo de 
tomada de decisão na indústria de seguros.

Na categoria “Capacitação – Parcerias Internacio-
nais”, a novidade é o livro “Introdução ao Seguro de 
Bens e Responsabilidades”, que apresenta os princí-
pios básicos em seguros de bens e responsabilidades, 
bem como o funcionamento do seguro, tanto como 
um negócio essencial quanto como um contrato 
para a proteção de indivíduos, famílias e empresas 
contra as consequências financeiras das perdas aci-
dentais. O texto faz parte de um trabalho desenvol-
vido pelo The Institutes – que tem a Escola Nacional 
de Seguros como parceira no projeto de tradução 
ao português – e fecha nossa série de lançamentos 
2015, apresentando a importância do gênero para o 
desenvolvimento das companhias de seguros.

Para mais informações, acesse www.funenseg.org.br 
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Membro da Diretoria da Fenaseg 
de 1997 a 1998.

Consultor de Saúde Suplementar da Fenaseg 
– Federação Nacional das Empresas de 
Seguros Privados e de Capitalização de 
janeiro a dezembro de 1999.

Diretor Executivo da Fenaseg – Federação 
Nacional das Empresas de Seguros Privados 
e de Capitalização de janeiro de 2000 a abril 
de 2010.

Sócio-Diretor Gerente da HVCP Consultoria 
Empresarial Ltda. desde fevereiro de 1998, 
especializada na área de saúde suplementar 
e consultoria empresarial.

Sócio-Diretor Gerente da Golden Insurance 
Consultoria e Corretagem de Seguros 
Ltda. desde agosto de 2002, consultoria 
especializada em planos de saúde 
e seguros.

Membro da ANSP – Academia Nacional 
de Seguros e Previdência, titular da cátedra 
de Seguro Saúde desde 2002.

Professor convidado do Curso de 
Pós-Graduação MBA em Gerência de 
Saúde da Fundação Getulio Vargas – 
Rio de Janeiro de 1996 a 2005.

Coordenador e professor do Curso de 
Pós-Graduação MBA em Gestão de 
Seguros da Universidade Cândido Mendes 
/ DNEC – Rio de Janeiro em parceria 
com a FUNENSEG – Fundação Escola 
Nacional de Seguros.

Professor convidado do Curso de 
Acreditação de Operadoras de Saúde da 
PUC – Rio de Janeiro – 2012 e 2013.

Pós-Graduado em Gerência Financeira de 
Seguros pelo Instituto Superior de Estudos 
Contábeis da Fundação Getulio Vargas – 
Rio de Janeiro, em 1974.

Pós-Graduado em Administração Financeira 
pelo Instituto Superior de Estudos Contábeis 
da Fundação Getulio Vargas – Rio de 
Janeiro, em 1975.

Bacharel em Ciências Contábeis, graduado 
pela Faculdade Moraes Junior – Rio de 
Janeiro, em 1974.

Auditor Interno da segu radora Federal de 
Seguros (1970/1972) e Auditor Interno 
para América do Sul da seguradora Home 
Insurance (AFIA) de 1972 a 1977.

Sócio-Diretor Gerente da Auditasse – 
Auditores Independentes de 1977 a 1983, 
especializada em empresas de seguros e de 
previdência privada.

Presidente e Vice-Presidente das Entidades 
Abertas de Previdência Privada APM – 
Previdência Privada, GoldenPrev e Provida 
Seguradora de 1983 a dezembro de 1990.

Diretor da ANAPP – Associação Nacional 
de Previdência Privada de 1984 a dezembro 
de 1990.

Diretor de Controle e Finanças da Golden 
Cross Seguradora e do Grupo Golden Cross 
de 1991 a agosto de 1998.

Presidente da Comissão de Seguro de 
Saúde da Fenaseg – Federação Nacional 
das Empresas de Seguros Privados e de 
Capitalização de 1993 a 1998.

Horacio L. N. 
Cata Preta
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A ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS

A Escola Nacional de Seguros foi fundada em 1971, com a missão de desenvolver o mercado de 
seguros através da geração e difusão de conhecimento e da capacitação de profi ssionais.

A princípio com um ensino voltado para a parte técnica, a Escola elaborou o curso para for-
mação e habilitação de corretores de seguros – o mais requisitado entre os oferecidos pela 
instituição – e outros programas educacionais, como palestras, workshops, seminários e apoio 
a pesquisa, atividade que hoje se dá sob a competência do Centro de Pesquisa e Economia do 
Seguro (CPES). Com a crescente demanda por qualifi cação de nível superior, em 2005, a Escola 
foi autorizada pelo Ministério da Educação (MEC) a ministrar, no Rio de Janeiro, a graduação 
em Administração de Empresas com ênfase em Seguros e Previdência, a primeira do Brasil com 
tais características. Desde 2009, o curso também é dado em São Paulo.

Em menos de uma década, a Escola tornou-se a terceira melhor faculdade de Administração 
das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, considerando o ranking do Índice Geral de Cursos 
(IGC), medido pelo Inep/MEC. Por sua excelência na área de administração, seguros e previ-
dência, a instituição fundou, em 2014, o Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES), 
com o objetivo de analisar os caminhos da indústria de seguros nacional, provendo-a de novos 
conhecimentos e tecnologias sobre os principais temas que afetam esse mercado: mudanças 
climáticas, mortalidade no trânsito e aspectos da demografi a brasileira. 

A Escola Nacional de Seguros tem sede no Rio de Janeiro, conta com outras doze unidades 
regionais e está presente em cerca de 80 cidades de todo o país, através de parcerias, aten-
dendo a mais de 10 mil alunos por ano, por meio de aulas e eventos presenciais e também 
à distância. Consegue, assim, manter e expandir o elevado padrão de qualidade que é sua 
marca, bem como ratifi car sua condição de maior e melhor escola de seguros do Brasil.

Escola Nacional de Seguros
www.funenseg.org.br

GERENCIAMENTO DE OPERADORAS DE  
PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

AUTOR: HORACIO L. N. CATA PRETA | 2ª EDIÇÃO – REVISADA E ATUALIZADA | 
224 PÁGINAS

Dez anos após a publicação da primeira edição, a obra continua 
sendo uma das principais fontes de consulta e orientação sobre a 
gestão de operadoras de saúde. Para esta segunda edição, o autor 
atualizou e incluiu novos conceitos relacionados à prevenção e à 
promoção da saúde, servindo a todos os interessados em entender 
com maior profundidade as especificidades do setor de operadoras 
de planos e seguros de saúde. 

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais dos mercados de seguros, resseguros, previdência 
complementar aberta, capitalização, corretores de seguros, 
atuários, estatísticos, professores e estudantes.
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SÉRIE SEGURO & ENSINO | EDIÇÃO 1
ESTATÍSTICA BÁSICA PARA TOMADA DE DECISÃO 

AUTOR: ÁLVARO ALVES DE MOURA JR., ANDRÉ CASTILHO FERREIRA  
DA COSTA E HELIO MORRONE COSENTINO | 1ª EDIÇÃO | 109 PÁGINAS

A redação do texto, simples e objetiva, e a exemplificação de 
aplicações na área de seguros, através da planilha Excel, na obra 
organizada pelos professores da Escola Nacional de Seguros Álvaro 
Alves de Moura Jr., André Castilho Ferreira da Costa e Helio Morrone 
Cosentino, especialistas em métodos quantitativos, pretendem facilitar 
o aprendizado daqueles que necessitam utilizar a estatística para o 
processo de tomada de decisão na indústria de seguros. O livro serve 
como material de apoio nas disciplinas específicas ministradas no 
curso de graduação em Administração de Empresas com ênfase em 
Seguros e Previdência, assim como nos de pós-graduação em Seguros 
e Resseguro ministrados pela Escola Nacional de Seguros.

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais dos mercados de seguros, resseguros, previdência 
complementar aberta, capitalização, corretores de seguros, atuários, 
estatísticos, professores e estudantes.

DISPONÍVEL SOMENTE EM VERSÃO DIGITAL  
<WWW.FUNENSEG.ORG.BR/LIVROS>

PROGRAMA DE SEGUROS DE RISCOS AMBIENTAIS  
NO BRASIL – ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO ATUAL

AUTOR: WALTER POLIDO | 2ª EDIÇÃO ATUALIZADA E AMPLIADA  
| 120 PÁGINAS 

O autor apresenta e discorre sobre o estágio de desenvolvimento 
dos seguros ambientais no mercado segurador brasileiro, partindo 
das premissas de responsabilização a que os referidos agentes já 
estão expostos, em razão do ordenamento nacional positivado e, 
mais ainda, em face dos princípios gerais do direito ambiental, em 
constante evolução na sociedade. 

PÚBLICO-ALVO

Profissionais do mercado de seguros, advogados, juristas e 
especialistas em gestão ambiental, legisladores, ambientalistas, 
estudantes e pesquisadores. 
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Advogado; Mestre em Direito 
das Relações Sociais, com 
concentração em Direitos 
Difusos e Coletivos pela Pontifícia 
Universidade Católica – São Paulo 
(titulado em 2008) - Professor 
universitário convidado do 
CESUSC; COGEAE-PUC/SP; 
GVLaw/SP; GV-Direito/RJ; Escola 
Superior Nacional de Seguros 
- ESNS; ESA-OAB/São Paulo - 
Membro fundador e diretor do 
IBDS – Instituto Brasileiro de 
Direito do Seguro - Fundador e 
ex-presidente do Grupo Nacional 
de Trabalho em Meio Ambiente 
da AIDA-Brasil - Associação 
Internacional de Direito do Seguro 
– Árbitro em seguros e resseguro 
pela Câmara de Mediação, 
Conciliação e Arbitragem  
CIESP/FIESP - Consultor da  
Polido e Carvalho Consultoria 
em Seguros e Resseguros Ltda. 
– Autor de livros de seguros e 
resseguros – Parecerista.
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9 788570 525642

ISBN 978-85-7052-564-2
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CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS NO 
MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO – CONCEITOS, 
REGULAMENTOS, PRÁTICAS E AUDITORIA 

AUTOR: ASSIZIO OLIVEIRA | 2ª EDIÇÃO – REVISADA E ATUALIZADA  
| 180 PÁGINAS 

O livro trata da organização, condução e acompanhamento do 
Sistema de Controles Internos em seguros e dos seus assuntos 
correlatos, tais como governança corporativa, gestão de riscos, 
compliance, prevenção de fraudes, prevenção da lavagem de 
dinheiro, ouvidoria e auditoria interna das funções de assurance.

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais dos mercados de seguros, resseguros, previdência 
complementar aberta, capitalização, ouvidorias, corretores de 
seguros, auditores, consultores e estudantes.

DEZ ANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  
ABERTA NO BRASIL

AUTORES: HELIO PORTOCARRERO, HENRIQUE WESTENBERG,  
ROBERTO FENDT E URIEL DE MAGALHÃES | 1ª EDIÇÃO | 84 PÁGINAS

Os autores fazem uma reflexão sobre o desenvolvimento do setor 
de previdência privada no Brasil nos últimos dez anos, traçando 
um histórico. A abordagem vai desde seu início, em 1793, até as 
mais atuais ações do governo, tanto na previdência social, com as 
microrreformas recentemente implementadas quanto na profunda 
mudança regulatória da previdência complementar privada, ocorrida 
com a edição da Lei Complementar nº 109, de 29/05/2001.

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais dos mercados de seguros, resseguros, previdência 
complementar aberta, ouvidorias, corretores de seguros, consultores 
e estudantes.
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e ste livro trata da organização, condução e acompanhamento do 

sistema de Controles internos em seguros e dos seus assuntos 

correlatos tais como governança Corporativa, gestão de riscos, 

Compliance, Prevenção de Fraudes, Prevenção da lavagem de dinheiro, 

ouvidoria e Auditoria interna das funções de assurance.

Aborda as origens, razões e referências sobre aqueles temas, reproduz os 

dispositivos dos regulamentos pertinentes, com comentários, recomenda 

práticas para sua implantação ou atualização e discorre sobre o monitora-

mento de sua qualidade.

Constitui referência aos profissionais das entidades seguradoras, de previ-

dência complementar, de capitalização e de resseguradoras, bem assim a 

todos aqueles que tenham interesse no assunto, independentemente do 

segmento empresarial em que atuem.

Bacharel em direito pela usP, com 
especialização em direito empresarial, 
iniciou carreira em funções de 
assurance em 1978.

exerceu cargos como diretor de 
Auditoria interna, diretor de Controle 
interno, Chief Risk Officer, membro de 
Conselho de Administração e membro 
de Conselho Fiscal em conglomerados 
financeiros e grupos seguradores, 
nacionais e multinacionais.

Proferiu palestras e executou projetos 
de implantação de funções de Controle 
interno, gestão de riscos, Compliance, 
Auditoria interna e ouvidoria, no Brasil 
e em outros 13 países.

Preside a Comissão de Controle interno 
e é membro da Comissão de ouvidoria 
da Cnseg – Confederação nacional 
de seguros, dá aulas na esns – escola 
superior nacional de seguros e foi 
diretor do instituto dos Auditores 
internos do Brasil.

Coautor do livro Governança 
Corporativa – Estrutura de Controles 
Societários – Controle de Subsidiárias de 
uma Multinacional (editora saint Paul).

É Consultor de empresas,  
membro de Comitês de Auditoria  
e ouvidor independente.

Contato para consultoria e palestras: 
assizio@uol.com.br 
assizio@ele-erreconsult.com.br 
www.ele-erreconsult.com.br

Assizio  
Oliveira

9 788570 525628

ISBN 978-85-7052-562-8

Favor conferir e ajustar lombada, caso necessário

Uriel de Magalhães | roberto Fendt | henriqUe Westenberger | helio Portocarrero 

COmPLEmENtAR AbERtA NO bRAsIL
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9 788570 525611
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DESENVOLVIMENTO DOS SEGUROS E  
DAS FINANÇAS NO BRASIL: 1985-2013

AUTOR: PEDRO CARVALHO DE MELLO | 1ª EDIÇÃO | 208 PÁGINAS

Baseado no enfoque metodológico do professor e economista 
Raymond Goldsmith, que fez um estudo sobre o desenvolvimento 
financeiro do Brasil sob um século de inflação (1850-1984),  
o mestre e PhD. em Economia Pedro Carvalho de Mello produziu 
dois títulos, frutos do projeto de pesquisa “Seguros e mercado 
financeiro no Brasil: os últimos 25 anos e as perspectivas para o 
século XXI”. No primeiro deles, este “Desenvolvimento dos Seguros 
e das Finanças no Brasil: 1985-2013”, o autor faz uma periodização 
da história financeira do Brasil, observando que o setor financeiro, 
a macroeconomia e a indústria de seguros sofreram grandes 
modificações, ao passo que o desenvolvimento financeiro incorporou 
novas tendências, produtos, instrumentos e serviços. O segundo livro 
é intitulado “O Futuro da Indústria de Seguros no Brasil”.

PÚBLICO-ALVO 

Economistas, profissionais dos mercados de seguros, resseguros, 
previdência complementar aberta, corretores de seguros, 
professores, pesquisadores, consultores e estudantes.

O FUTURO DA INDÚSTRIA DE SEGUROS NO BRASIL

AUTOR: PEDRO CARVALHO DE MELLO | 1ª EDIÇÃO | 180 PÁGINAS

Neste segundo volume originado do projeto de pesquisa “Seguros 
e mercado financeiro no Brasil: os últimos 25 anos e as perspectivas 
para o século XXI”, Pedro Carvalho de Mello traça um panorama da 
área de seguros para a próxima década. Não se trata de uma análise 
meramente quantitativa, uma vez que o autor mergulha fundo nos 
aspectos estratégicos do setor como um todo e ainda discute os 
modelos de negócios e elementos para a estratégia competitiva das 
empresas operando no Brasil.

PÚBLICO-ALVO 

Economistas, profissionais dos mercados de seguros, resseguros, 
previdência complementar aberta, consultores, pesquisadores, 
professores e estudantes.
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Mestre e Ph.D. em Economia 
pela Universidade de Chicago,
é Professor da ESAGS, 
Professor Adjunto da Ohio
University, Coordenador Técnico 
do FGV Corporativo. Membro da 
CLAAF (Latin-American Shadow 
Financial Regulatory Committee) 
e membro do Conselho Fiscal 
da B2W. Foi Professor Visitante 
da Columbia University e da 
University of Richmond. Livre 
Docente e Professor Associado 
(aposentado) da ESALQ/USP. 
Foi Diretor (duas vezes, total 
seis anos) da CVM (Comissão 
de Valores Mobiliários), Diretor 
da BM&F, e Vice-Presidente do 
PNC International Bank. Autor 
de diversos livros e artigos, nas 
áreas de economia, finanças, 
seguros e história econômica.

Pedro Carvalho de Mello

Desenvolvimento
dos Seguros
e das Finanças
no Brasil:
1985-2013

D
esenvolvim

ento dos Seguros e das Finanças no Brasil: 1985-2013   |   Pedro Carvalho de M
ello

9 788570 525673

ISBN 978-85-7052-567-3

Mestre e Ph.D. em Economia 
pela Universidade de Chicago,
é Professor da ESAGS, 
Professor Adjunto da Ohio
University, Coordenador Técnico 
do FGV Corporativo. Membro da 
CLAAF (Latin-American Shadow 
Financial Regulatory Committee) 
e membro do Conselho Fiscal 
da B2W. Foi Professor Visitante 
da Columbia University e da 
University of Richmond. Livre 
Docente e Professor Associado 
(aposentado) da ESALQ/USP. 
Foi Diretor (duas vezes, total 
seis anos) da CVM (Comissão 
de Valores Mobiliários), Diretor 
da BM&F, e Vice-Presidente do 
PNC International Bank. Autor 
de diversos livros e artigos, nas 
áreas de economia, finanças, 
seguros e história econômica.

O
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9 788570 525680

ISBN 978-85-7052-568-0
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PRINCÍPIOS JURÍDICOS DO CONTRATO DE SEGURO 

AUTOR: MAURÍCIO SALOMONI GRAVINA | 1ª EDIÇÃO | 152 PÁGINAS

Com linguagem direta e precisa, o autor enuncia, delimita e examina 
os princípios jurídicos que devem orientar o intérprete e o aplicador 
do direito, frente a questões relativas ao contrato de seguro. 
Estuda a incidência e os valores comuns com que esses princípios 
se manifestam no direito brasileiro, espanhol, português, italiano, 
argentino, mexicano, chileno e francês. 

PÚBLICO-ALVO 

Advogados, profissionais dos mercados de seguros, resseguros, 
previdência complementar aberta, corretores de seguros, 
professores, pesquisadores, consultores e estudantes.

MERCADO DE SEGUROS – DESEMPENHO EM 2014

AUTORES: CARLOS PERCY ORTIZ E LAURO VIEIRA DE FARIA | 1ª EDIÇÃO  
| 12 PÁGINAS

A folheteria detalha o desempenho do mercado brasileiro de 
seguros no ano de 2014 comparando-o ao de 2013, com dados, 
análise e comentários sobre faturamento, sinistralidade e despesas 
de comercialização dos seguros privados, índice de desempenho 
das Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC), das 
empresas de capitalização, das resseguradoras locais, provisões  
do mercado segurador e ativos garantidores das seguradoras. 

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais do setor de seguros, pesquisadores, economistas, 
jornalistas, juristas, educadores, estudantes e interessados na 
pesquisa do segmento. 

DISPONÍVEL SOMENTE EM VERSÃO DIGITAL  
<WWW.TUDOSOBRESEGUROS.COM.BR>
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PrincíPios Jurídicos
d o  c o n t r ato  d e  s e g u r o

Maurício salomoni Gravina

Maurício 
salomoni Gravina 

advogado-sócio da gravina advogados, 
com sedes no Brasil, em caxias 
do sul (rs) e Macaé (rJ). atuação 
profissional em direito dos seguros, 
fusões e aquisições, direito empresarial, 
petróleo e gás. consultor internacional 
nas áreas de energia, infraestrutura, 
telecomunicações e contratação 
pública. doutorando em direito 
Mercantil – universidade de Leon – 
espanha (uLe). especialista em direito 
econômico – universidade de caxias do 
sul (ucs). Professor de Pós-graduação 
e graduação da universidade de 
caxias do sul. Professor convidado de 
universidades brasileiras e estrangeiras. 
diretor Jurídico da câmara de Indústria, 
comércio e serviços de caxias do sul 
(cIc). Árbitro da câmara de arbitragem, 
Mediação & conciliação do cIergs – 
caMers, centro das Indústrias do 
rio grande do sul (cIergs). 
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“a crescente complexidade das relações econômicas e sociais está 
na origem de uma mudança profunda no modo de ser do direito, 
ocorrida desde as décadas finais do século passado: a consolidação 
da argumentação por princípios como padrão geral da interpretação e 
aplicação das normas jurídicas.” “É, assim, extremamente oportuna a 
obra de Maurício s. gravina sobre os Princípios Jurídicos do contrato 
de seguro.” “trata-se de obra bem-vinda, com forma e conteúdo 
plenamente ajustados às demandas do nosso tempo.” 

Fábio ulhoa coelho
Professor titular de direito comercial da Puc-sP 

“Nuestro autor aborda la complejidad y la enriquece con un análisis 
de derecho comparado para ir desgranando los principios del contrato 
de seguro que, como elementos caracterizadores, se presentan en 
los distintos ordenamientos. Los principios acaban conformando las 
señas de identidad presentes en los órdenes jurídicos analizados, 
señas de identidad que hace ininteligibles las reglas. Puesto que éstas 
son conexiones de sentido, este viene aclarado por los principios.”

raúl canosa usera
decano de la Facultad de derecho

universidad complutense – Madrid/es

(Prologo à Edição em Espanhol)

9 788570 525703

ISBN 978-85-7052-570-3
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MERCADO DE SEGUROS – DESEMPENHO EM 2012

AUTORES: CARLOS PERCY ORTIZ E LAURO VIEIRA DE FARIA | 1ª EDIÇÃO  
| 12 PÁGINAS 

A folheteria detalha o desempenho do mercado brasileiro de 
seguros no ano de 2012 com dados, análise e comentários sobre 
faturamento, sinistralidade e despesas de comercialização dos 
seguros privados, índice de desempenho das Entidades Abertas de 
Previdência Complementar (EAPC), das empresas de capitalização, 
das resseguradoras locais, provisões do mercado segurador e ativos 
garantidores das seguradoras. 

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais do setor de seguros, pesquisadores, economistas, 
jornalistas, juristas, educadores, estudantes e interessados na 
pesquisa do segmento. 

DISPONÍVEL SOMENTE EM VERSÃO DIGITAL  
<WWW.TUDOSOBRESEGUROS.COM.BR>

ESTUDO SOCIOECONÔMICO DAS EMPRESAS 
CORRETORAS DE SEGUROS – ESECS-PJ, DA FENACOR

AUTOR: FRANCISCO GALIZA | 1ª EDIÇÃO | 101 PÁGINAS

O objetivo deste estudo, elaborado pelo economista e consultor 
da Rating de Seguros Consultoria Francisco Galiza, a pedido da 
Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de 
Resseguros, de Capitalização, de Previdência Privada, das Empresas 
Corretoras de Seguros e de Resseguros (Fenacor), foi realizar uma 
análise detalhada do mercado de corretores de seguros no Brasil.  
A pesquisa buscou entender as principais características profissionais 
das empresas corretoras de seguros e fazer uma avaliação da 
estratégia dessas organizações, suas maiores necessidades, 
condições tecnológicas, etc.

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais do setor de seguros, pesquisadores, ambientalistas, 
economistas, jornalistas, juristas, educadores, estudantes e 
interessados na pesquisa do segmento. 

ESTUDO COMPLETO DISPONÍVEL EM VERSÃO DIGITAL  
<WWW.FENACOR.COM.BR>
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ESECS-PJ
Estudo socioEconômico das 

EmprEsas corrEtoras dE sEguros

a g o s t o / 2 0 1 3

EDIÇÕES ESPECIAIS4

EDIÇÕES ESPECIAIS4

CATÁLOGO DE PUBLICAÇÕES 2015 9



CADERNOS DE SEGURO – TESES | Nº 43
RECENT CHANGES IN UK PENSIONS AND RETIREMENT SAVINGS

AUTORA: CAMILA PRADO | 1ª EDIÇÃO | 68 PÁGINAS

A tese analisa as principais mudanças no sistema de pensões 
implementadas pelo governo do Reino Unido nos últimos anos, 
comentando as razões econômicas que levaram a cada alteração 
e como estas afetam a maneira pela qual as pessoas acessam suas 
pensões. O foco do estudo são as pensões privadas. A dissertação 
é parte dos requisitos do mestrado em Ciências Atuariais da Cass 
Business School e resultado do intercâmbio que o Programa de Apoio 
à Pesquisa do Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES) da 
Escola Nacional de Seguros oferece, por intermédio de instituições 
de ensino superior, prestando auxílio financeiro a estudantes que 
estejam elaborando teses ou pesquisas sobre o mercado de seguros.

PÚBLICO-ALVO

Pesquisadores, economistas, historiadores, administradores, atuários, 
subscritores, estudantes, consultores, seguradores, corretores 
de seguros e profissionais dos setores de resseguros, previdência 
complementar aberta e capitalização.

CADERNOS DE SEGURO – TESES | Nº 42
MICROINSURANCE: AN EXAMINATION  
OF THE BRAZILIAN MARKET

AUTOR: RAFAEL TSUZUKI | 1ª EDIÇÃO | 56 PÁGINAS

O objetivo deste trabalho é apoiar o desenvolvimento de produtos 
de microsseguro, descrevendo as suas características e fatores 
positivos em relação à sua melhoria e examinando o mercado 
brasileiro mais detalhadamente. A dissertação é parte dos requisitos 
do mestrado em Ciências Atuariais da Cass Business School e 
resultado do intercâmbio que o Programa de Apoio à Pesquisa do 
Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES) da Escola Nacional 
de Seguros oferece, por intermédio de instituições de ensino 
superior, prestando auxílio financeiro a estudantes que estejam 
elaborando teses ou pesquisas sobre o mercado de seguros.

PÚBLICO-ALVO

Pesquisadores, economistas, historiadores, administradores, atuários, 
subscritores, estudantes, consultores, seguradores, corretores 
de seguros e profissionais dos setores de resseguros, previdência 
complementar aberta e capitalização.
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RAFAEL TSUZUKI

Microinsurance
AN EXAMINATION OF THE BRAZILIAN MARKET
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Rua Senador Dantas, 74 | Térreo, 2ª Sobreloja, 3°, 4° e 14° andares
Centro | Rio de Janeiro | CEP: 20031-205
Telefone: (21) 3380.1000 | Fax: (21) 3380.1546
www.funenseg.org.br | faleconosco@funenseg.org.br

A ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS

A Escola Nacional de Seguros foi fundada em 1971, com a missão de desenvol-
ver o mercado de seguros através da geração e difusão de conhecimento e da 
capacitação de profissionais.

A princípio com um ensino voltado para a parte técnica, a Escola elaborou o 
curso para formação e habilitação de corretores de seguros – o mais requi-
sitado entre os oferecidos pela instituição – e outros programas educacio-
nais, como palestras, workshops, seminários e apoio a pesquisa, atividade 
que hoje se dá sob a competência do Centro de Pesquisa e Economia do 
Seguro (CPES). Com a crescente demanda por qualificação de nível supe-
rior, em 2005, a Escola foi autorizada pelo Ministério da Educação (MEC) a 
ministrar, no Rio de Janeiro, a graduação em Administração de Empresas 
com ênfase em Seguros e Previdência, a primeira do Brasil com tais carac-
terísticas. Desde 2009, o curso também é dado em São Paulo.

Em menos de uma década, a Escola tornou-se a terceira melhor faculdade 
de Administração das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, considerando 
o ranking do Índice Geral de Cursos (IGC), medido pelo Inep/MEC. Por sua 
excelência na área de administração, seguros e previdência, a instituição 
fundou, em 2014, o Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES), com 
o objetivo de analisar os caminhos da indústria de seguros nacional, pro-
vendo-a de novos conhecimentos e tecnologias sobre os principais temas 
que afetam esse mercado: mudanças climáticas, mortalidade no trânsito e 
aspectos da demografia brasileira. 

A Escola Nacional de Seguros tem sede no Rio de Janeiro, conta com outras 
doze unidades regionais e está presente em cerca de 80 cidades de todo o 
país, através de parcerias, atendendo a mais de 10 mil alunos por ano, por 
meio de aulas e eventos presenciais e também à distância. Consegue, as-
sim, manter e expandir o elevado padrão de qualidade que é sua marca, bem 
como ratificar sua condição de maior e melhor escola de seguros do Brasil.

Escola Nacional de Seguros 
www.funenseg.org.br
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Rua Senador Dantas, 74 | Térreo, 2ª Sobreloja, 3°, 4° e 14° andares
Centro | Rio de Janeiro | CEP: 20031-205
Telefone: (21) 3380.1000 | Fax: (21) 3380.1546
www.funenseg.org.br | faleconosco@funenseg.org.br

Recent Changes in
UK Pensions and

Retirement Savings
CAMILA CRISTINA LARA PRADO

A ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS

A Escola Nacional de Seguros foi fundada em 1971, com a missão de 
desenvolver o mercado de seguros através da geração e difusão de co-
nhecimento e da capacitação de profi ssionais.

A princípio com um ensino voltado para a parte técnica, a Escola ela-
borou o curso para formação e habilitação de corretores de seguros – 
o mais requisitado entre os oferecidos pela instituição – e outros pro-
gramas educacionais, como palestras, workshops, seminários e apoio 
a pesquisa, atividade que hoje se dá sob a competência do Centro de 
Pesquisa e Economia do Seguro (CPES). Com a crescente demanda 
por qualifi cação de nível superior, em 2005, a Escola foi autorizada 
pelo Ministério da Educação (MEC) a ministrar, no Rio de Janeiro, a 
graduação em Administração de Empresas com ênfase em Seguros e 
Previdência, a primeira do Brasil com tais características. Desde 2009, 
o curso também é dado em São Paulo.

Em menos de uma década, a Escola tornou-se a terceira melhor fa-
culdade de Administração das cidades do Rio de Janeiro e São Pau-
lo, considerando o ranking do Índice Geral de Cursos (IGC), medido 
pelo Inep/MEC. Por sua excelência na área de administração, segu-
ros e previdência, a instituição fundou, em 2014, o Centro de Pes-
quisa e Economia do Seguro (CPES), com o objetivo de analisar os 
caminhos da indústria de seguros nacional, provendo-a de novos co-
nhecimentos e tecnologias sobre os principais temas que afetam esse 
mercado: mudanças climáticas, mortalidade no trânsito e aspectos da 
demografi a brasileira. 

A Escola Nacional de Seguros tem sede no Rio de Janeiro, conta com 
outras doze unidades regionais e está presente em cerca de 80 cida-
des de todo o país, através de parcerias, atendendo a mais de 10 mil 
alunos por ano, por meio de aulas e eventos presenciais e também 
à distância. Consegue, assim, manter e expandir o elevado padrão 
de qualidade que é sua marca, bem como ratifi car sua condição de 
maior e melhor escola de seguros do Brasil.

Escola Nacional de Seguros
www.funenseg.org.br
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CADERNOS DE SEGURO – TESES | Nº 40
APLICAÇÃO DA METODOLOGIA LDA PARA GESTÃO  
DO RISCO OPERACIONAL DE COMPANHIA SEGURADORA

AUTOR: ALAIM MOSCIARO ASSAD | 1ª EDIÇÃO | 116 PÁGINAS 

Uma das principais novidades do programa Solvência II é que as 
companhias de seguros devem dedicar parte de seu patrimônio 
para cobrir seus riscos operacionais. Os órgãos reguladores têm 
proposto dois métodos de cálculo desse requisito de capital: a 
abordagem padrão se baseia numa porcentagem dos prêmios ou 
reservas, e a mais avançada utiliza um modelo interno de risco que 
corresponde à situação real da empresa. A tese de Alaim Assad trata 
da mais sofisticada dessas metodologias, a chamada “LDA”, ou Loss 
Distribution Approach. 

PÚBLICO-ALVO

Pesquisadores, economistas, administradores, atuários, estudantes, 
consultores, seguradores, corretores de seguros e profissionais dos 
setores de resseguros.

CADERNOS DE SEGURO – TESES | Nº 41
ITINERÁRIOS DA PRIMEIRA PREVIDÊNCIA PRIVADA NO BRASIL:  
DE UMA INICIATIVA ECLESIAL (1864) À CONSOLIDAÇÃO DE 
UMA ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, 
SEM FINS LUCRATIVOS (1993) 

AUTOR: EVERSON OPPERMANN | 1ª EDIÇÃO | 180 PÁGINAS

Fruto de sua tese de mestrado, Everson Oppermann narra 
os itinerários seguidos por uma entidade de previdência 
complementar no Brasil, partindo de uma iniciativa fundamentada 
no associativismo e mutualismo, em 1864, até sua consolidação 
como entidade aberta de previdência complementar, em 1993. 
Sua proposta é apresentar o dilema fundamental dos sistemas 
previdenciários, que é a busca do equilíbrio entre o desejo de prover 
mais assistência e a necessidade de viabilidade atuarial. 

PÚBLICO-ALVO

Pesquisadores, economistas, historiadores, administradores, atuários, 
subscritores, estudantes, consultores, seguradores, corretores 
de seguros e profissionais dos setores de resseguros, previdência 
complementar aberta e capitalização.
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ITINERÁRIOS DA PRIMEIRA PREVIDÊNCIA PRIVADA NO BRASIL
DE UMA INICIATIVA ECLESIAL (1864) À CONSOLIDAÇÃO DE UMA ENTIDADE 
ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, SEM FINS LUCRATIVOS (1993)

Rua Senador Dantas, 74 | Térreo, 2ª Sobreloja, 3°, 4° e 14° andares
Centro | Rio de Janeiro | CEP: 20031-205
Telefone: (21) 3380.1000 | Fax: (21) 3380.1546
www.funenseg.org.br | faleconosco@funenseg.org.br 9 788570 525710
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CADERNOS DE SEGURO – TESES | Nº 39
PODER DE POLÍCIA E PROMOÇÃO DO CONSENSO –  
OS TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA NO MERCADO  
DE SAÚDE SUPLEMENTAR

AUTOR: MERCEDES SCHUMACHER | 1ª EDIÇÃO | 84 PÁGINAS 

O mercado de saúde suplementar experimentou inúmeras 
modificações a partir do marco legal do setor, com a edição da Lei 
nº 9.656/98 e a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
como órgão regulador. Entre as inovações e desafios dessa nova 
fase, coloca-se a questão do exercício do poder político pelo Estado 
em um setor no qual as relações eram determinadas exclusivamente 
pelo poder econômico de uma das partes. É nesse contexto que a 
autora insere sua obra, analisando e diferenciando os tipos de poder 
– econômico, ideológico e político – e estabelecendo como se dá o 
exercício do poder de polícia no mercado de saúde suplementar.

PÚBLICO-ALVO

Seguradores, corretores de seguros e profissionais dos setores 
de previdência complementar aberta, subscritores, atuários, 
economistas, administradores e estudantes.

CADERNOS DE SEGURO – TESES | Nº 38
O RESSEGURO NO DIREITO INTERNACIONAL

AUTOR: EDUARDO SANTOS RENTE | 1ª EDIÇÃO | 156 PÁGINAS 

O estudo é a conclusão da dissertação de mestrado do autor 
no Programa de Pós-Graduação em Direito Internacional da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e descreve o 
resseguro no âmbito do direito internacional. A obra parte da 
constatação da pulverização dos riscos através do mercado global 
para abordar temas relevantes, como: a diferenciação entre resse-
guro internacional e contrato internacional de resseguro, os usos e 
costumes internacionalmente aceitos e a autonomia da vontade das 
partes como fundamento aos contratos de resseguro.

PÚBLICO-ALVO

Pesquisadores, advogados, profissionais atuantes na área de direito 
internacional, seguradores, corretores de seguros e profissionais dos 
setores de resseguros, economistas, atuários e estudantes.
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ESTUDOS SOBRE SEGUROS | Nº 28 
SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL NO BRASIL: O QUE  
PRECISA SER FEITO PARA O SEU DESENVOLVIMENTO? 

AUTOR: FRANCISCO GALIZA | 1ª EDIÇÃO | 52 PÁGINAS

O estudo desenvolvido pelo economista Francisco Galiza faz uma 
análise teórica e numérica do seguro de vida individual no Brasil.  
A conclusão principal é a de que esse segmento tem uma presença 
pequena, embora com um potencial de crescimento bem favorável. 

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais do mercado segurador, atuários, advogados, 
economistas, estudantes e pesquisadores.

CADERNOS DE SEGURO – TESES | Nº 37
A ADOÇÃO DO MICROSSEGURO EM POPULAÇÃO DE BAIXA 
RENDA NAS COMUNIDADES DO COMPLEXO DO ALEMÃO E 
SANTA MARTA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

AUTOR: JOSÉ ANTONIO MENEZES VARANDA | 1ª EDIÇÃO | 136 PÁGINAS

A obra descreve a origem dos problemas financeiros da população 
das classes C, D e E, e mostra de que forma o microsseguro pode 
ajudar a solucioná-los. Segundo o autor, tais dificuldades têm como 
origem o desemprego, as doenças e mortes, mas o microsseguro 
ainda não é visto pelo público como alternativa para minimizar as 
atribulações. José Varanda também explica de que maneira um 
programa de educação financeira e a disseminação da cultura 
do microsseguro podem contribuir para ampliar a adoção deste 
segmento pela população de baixa renda.

PÚBLICO-ALVO

Economistas, historiadores, atuários, subscritores, estudantes, 
consultores, seguradores, corretores de seguros e profissionais  
dos setores de previdência complementar aberta.
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ESTUDOS SOBRE SEGUROS | Nº 27
MULHERES NO MERCADO DE SEGUROS NO BRASIL 

AUTOR: FRANCISCO GALIZA E MARIA HELENA MONTEIRO  
| 1ª EDIÇÃO – 1ª REIMPRESSÃO | 51 PÁGINAS

O estudo desenvolvido pela diretora de ensino técnico da Escola 
Nacional de Seguros Maria Helena Monteiro e pelo economista 
Francisco Galiza apresenta um primeiro retrato da presença feminina 
no mercado segurador no Brasil. A publicação analisa a situação 
da mulher na sociedade brasileira, as características dos principais 
produtos de seguros existentes no mercado nacional para essa 
parcela da população e aborda a mulher como consumidora de 
produtos de seguros, trazendo também um relevante panorama 
sobre a profissional corretora de seguros. 

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais do mercado segurador, atuários, advogados, 
economistas, estudantes e pesquisadores.

INTRODUÇÃO AO SEGURO DE BENS  
E RESPONSABILIDADES

LIVRO-TEXTO E CADERNO DE EXERCÍCIOS | EDITADO POR ARTHUR  
L. FLITNER | 2ª EDIÇÃO | 1ª IMPRESSÃO | 178 PÁGINAS

O livro foi elaborado para o curso Introdução ao Seguro de Bens e 
Responsabilidades oferecido pelo The Institutes. Desenvolvido para 
aqueles que são novatos em seguros de bens e responsabilidades, 
o curso possibilita aos alunos entender como o seguro funciona, 
tanto como um negócio essencial quanto como um contrato para a 
proteção de indivíduos, famílias e empresas contra as consequências 
financeiras das perdas acidentais.

PÚBLICO-ALVO

Estudantes dos ensinos médio e superior e profissionais de nível 
técnico que buscam atuar no mercado brasileiro de seguros, 
profissionais de seguradoras em geral e corretores de seguros. 
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CADERNOS DE SEGURO

Principal revista técnica do mercado de seguros nacional, a Cadernos de Seguro publica 
artigos, estudos, debates, análises e opiniões de profissionais brasileiros e do exterior.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais dos setores de seguros, resseguros, previdência complementar aberta e 
capitalização, economistas, executivos financeiros, analistas do mercado de capitais, 
pesquisadores, juristas, atuários, agentes do comércio exterior, parlamentares, ambien-
talistas, pesquisadores, estudantes, consultores e grandes, médios e microempresários. 

ATENÇÃO À GRÁFICA: CHECAR E AJUSTAR A LOMBADA, CASO NECESSÁRIO

entrevista com Paulo Botti

resseguro
Do monopólio ao mercado aberto

Escola Nacional de Seguros
www.funenseg.org.br

Cadernos de

Ano XXXIV | Nº 181 | Julho-Setembro de 2014ISSN 0101-5818

Cadernos de Seguro | Ano XXXIV | nº 181

Summary in english

4 tempos
Walter Polido

o futuro dos resseguradores
roberto Castro
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REVISTA BRASILEIRA DE RISCO E SEGURO (RBRS)

Publicação semestral com estudos e pesquisas sobre seguro, resseguro, previdência 
privada complementar, capitalização, gerenciamento de riscos e assuntos correlatos.  
No sistema Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
Capes, do Ministério da Educação (MEC), a RBRS atingiu estrato indicativo de qualidade 
B4 – superior à classificação dos últimos dois anos – na área de avaliação Geografia, que 
indica a pertinência do conteúdo veiculado na revista para esse grupo de estudo. A clas-
sificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e passa por processo anual de 
atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos indicativos da qualidade, sendo 
A1 o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; e C, com peso zero. A edição 18 da Revista 
Brasileira de Risco e Seguro chega aos leitores modificada. O novo número possui forma-
to gráfico mais leve, tipografia sinuosa e de leitura fácil, que inclui o aposto The brazilian 
journal of risk and insurance, uma vez que a revista passará a ser produzida somente com 
artigos no idioma inglês, visando à internacionalização da publicação. 

PÚBLICO-ALVO

Pós-graduados, mestres, doutores e pós-doutores, professores e pesquisadores acadêmi-
cos ligados às áreas de seguros, resseguros, previdência complementar aberta, capitali-
zação, gerenciamento de riscos, meio ambiente e temas correlatos.

DISPONÍVEIS SOMENTE EM VERSÃO DIGITAL  
<WWW.FUNENSEG.ORG.BR> E <WWW.RBRS.COM.BR> 

RBRS | VOLUME 18 

TEMAS Reinsurance in Brazil: challenges and opportunities; 
economic and financial situation of the supplementary 
health sector; principles of retrospective risk and 
speciality risk; e variation of prudential limits and its 
effects on the financial and actuarial balance of social 
security special schemes.
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RBRS | VOLUME 17

TEMAS Modelo de cálculo da necessidade de capital para cobrir 
os riscos de subscrição de operações não Vida; modelo 
de cálculo do valor da floresta para fins securitários e sua 
aplicação em florestas de eucalipto com duas rotações;  
e impactos econômicos da Constituição de 1988.

RBRS | VOLUME 16

TEMAS Metodologia para classificação de estabilidade e 
segurança de barragem em seguros; o impacto da 
utilização de diferentes tábuas de mortalidade nas 
estimativas de pagamento de benefícios no RGPS; 
health insurance, healthcare costs, and the role of 
 the state on healthcare finance; e risk assessment  
of raffl e-linked savings account companies.

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO
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RBRS | VOLUME 15 

TEMAS A influência do tamanho, da modalidade e da 
verticalização das operadoras de plano de saúde nas 
despesas médico-hospitalares; fragilidades do Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Via Terrestre (DPVAT) sob o ponto de vista 
do beneficiário; um novo paradigma regulatório; e análise 
dos fatores que influenciam o prêmio de risco de default 
de (res)seguradores.

RBRS | VOLUME 14 

TEMAS Análise dinâmica de estilo para fundos de investimentos 
brasileiros; juros e mercado de seguros – atualização; um 
modelo hierárquico de credibilidade para avaliação setorial 
das despesas médico-hospitalares; e modelo padrão de 
cálculo do capital adicional baseado no risco de subscrição 
das sociedades de capitalização.
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SOLVÊNCIA NO MERCADO DE SEGUROS  
E PREVIDÊNCIA – COLETÂNEA DE ESTUDOS

ORGANIZADORES: CÉSAR DA ROCHA NEVES E EDUARDO FRAGA LIMA DE MELO. 
TEXTOS DE: ALEXANDRE FIORI PREGUEIRO, BRUNO DE LIMA VIEIRA, EDUARDO 
HENRIQUE ALTIERI, JULIANA SÁ FREIRE DE LIMA, MARCONI COUTO DE JESUS, 
MARCOS ANTONIO SIMÕES PERES, PETRUSCA ARRIEIRO CARDOSO, RAFAELA 
DE GREGÓRIO DIAS, SERGIO LUIS FRANKLIN JUNIOR, THIAGO BARATA DUARTE E 
VITOR PÊGO HOTTUM | 1ª EDIÇÃO – 1ª REIMPRESSÃO | 424 PÁGINAS

O livro traz uma coletânea de artigos que contribui para o 
conhecimento da atuária no Brasil, frente ao fato de que o mercado 
de seguros e previdência passou por uma mudança radical na última 
década, com a abertura do resseguro e a implantação de novos 
critérios de solvência.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais dos mercados de seguros, resseguros, atuária e 
previdência, economistas, consultores e estudantes. 
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LIVROS TÉCNICOS

Publicações que abordam o seguro e seus congêneres – resseguros,  

previdência complementar aberta e capitalização – através dos  

tempos até os dias atuais, contendo também artigos, pareceres,  

leis, opiniões e estudos de casos sobre temas do setor e/ou afins.

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais dos mercados de seguros, resseguros,  

previdência complementar aberta e capitalização,  

pesquisadores, consultores e estudantes.



GESTÃO DO RISCO E SEGURO  
NA AGRICULTURA BRASILEIRA 

ORGANIZAÇÃO: ANTÔNIO MÁRCIO BUAINAIN, PEDRO ABEL VIEIRA  
E WADY MOURÃO CURY | COLABORAÇÃO: CAROLINA NESPER PEREIRA  
| AUTORES: VÁRIOS | 1ª EDIÇÃO – 1ª REIMPRESSÃO | 311 PÁGINAS

Obra coletiva que reúne artigos de expoentes profissionais da gestão 
do risco e do seguro rural no Brasil. O texto enfatiza que o produtor 
rural ainda utiliza pouco a proteção do seguro no país, mas ressalta 
a mudança desse comportamento de maneira rápida, o que 
configura ainda existir um amplo e rentável espaço para a expansão 
desse segmento. O objetivo central do livro é, portanto, mostrar 
problemas, apontar o potencial de tal mercado e sugerir caminhos.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais do mercado de seguros, seguradores e resseguradores, 
profissionais dos setores de agronomia, agropecuária e agricultura, 
membros de federações agrícolas, legisladores, economistas, 
estudantes e pesquisadores. 

CONTRATO DE RESSEGURO

AUTOR: SERGIO RUY BARROSO DE MELLO | 1ª EDIÇÃO – 1ª REIMPRESSÃO  
| 484 PÁGINAS

A obra, bastante abrangente, descreve não só a diversificada 
tipologia encontrada no segmento de resseguro como também 
investiga e se propõe a concluir sobre vários outros aspectos 
concernentes, inclusive a respeito da natureza jurídica do resseguro, 
a qual sempre é alvo das mais diversas teorias.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de resseguradoras, corretoras de resseguro, 
seguradoras, advogados, especialistas em direito do seguro, técnicos 
e executivos das áreas.
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PRÊMIO PEÓN DE SÁ – PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM 
ATUÁRIA | TRABALHOS PREMIADOS – EDIÇÃO 2012 

AUTORES: DAFNE COUTINHO SANTOS, MICHEL LERPINIERE, RICARDO  
CIPRIANO, SABRINA AMÉLIA DE LIMA E SILVA E WILLIAM RIBEIRO LACERDA  
| 1ª EDIÇÃO | 148 PÁGINAS

A publicação reúne os cinco trabalhos consagrados pelo Prêmio 
Peón de Sá, criado em 2012 por ação conjunta da Escola Nacional 
de Seguros e do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) com o objetivo 
de contribuir para o desenvolvimento e a promoção dos estudos 
atuariais no Brasil. Atuários e estudantes dos cursos de graduação 
em Ciências Atuariais associados ao IBA participaram da competição. 
Os trabalhos premiados abordam questões momentosas, como risco 
de taxas de juros, método de taxação por experiência em contratos 
de excesso de danos, desempenho de aplicações em fundos de 
pensão com relação às suas metas atuariais, modelos bayesianos 
para estimação de sinistralidade e modelos estatísticos  
de permanência dos clientes em planos de previdência.

PÚBLICO-ALVO

Atuários, matemáticos, subscritores, profissionais do mercado de 
seguros e resseguros em geral, previdência complementar aberta e 
mercado financeiro, economistas, gestores, consultores e estudantes. 

CONCURSO DE MONOGRAFIAS  
MANUEL SEBASTIÃO POVOAS | VOLUME 1 

AUTORES: MARIANA DALL’OVO, JAIME WAGNER RODRIGUES BARBOSA E 
RENAN GRASSI FRANCO DE MENEZES | VOLUME 1 | 156 PÁGINAS

Reúne as três monografias vencedoras do Concurso de Monografias 
Manuel Sebastião Soares Povoas, promovido pela Academia 
Nacional de Seguros e Previdência (ANSP). A primeira avalia o 
atual sistema previdenciário brasileiro e uma possível reforma na 
previdência social. A segunda analisa o sistema de previdência 
complementar nacional, desde os seus primórdios até os dias 
atuais. Já a terceira faz um paralelo entre a previdência social e a 
previdência privada, e estuda as determinantes do melhor regime e 
do momento ideal para se aposentar. 

PÚBLICO-ALVO

Estudantes e profissionais das áreas de seguros e previdência privada 
complementar, além de interessados em conhecer mais sobre a 
previdência privada como forma de investimento. 
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PRÊMIO IESS DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA | VOLUME 1
ECONOMIA E SAÚDE SUPLEMENTAR

AUTORES: BEATRIZ RESENDE RIOS DA MATA, LUCIA HELENA DA SILVA MENDES E 
WALTER CINTRA FERREIRA JUNIOR | 1ª EDIÇÃO | 390 PÁGINAS

A publicação reúne os trabalhos vencedores da primeira edição do 
Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar, cujos 
estudos abordam as complexidades desse mercado. O Instituto de 
Estudos de Saúde Suplementar – IESS focaliza sua atuação na defesa 
de aspectos conceituais e técnicos necessários ao desenvolvimento 
harmônico do sistema de saúde suplementar. Os trabalhos desse 
primeiro volume são de pós-graduados em Economia e tratam de 
temas como o impacto do envelhecimento da população, a ampliação 
dos serviços hospitalares privados em São Paulo e indicadores 
estratégicos de desempenho das operadoras de planos de saúde.

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais dos mercados de seguros, resseguros, previdência 
complementar aberta, corretores de seguros, pesquisadores, 
consultores e estudantes.

DISPONÍVEL SOMENTE EM VERSÃO DIGITAL  
<WWW.FUNENSEG.ORG.BR/LIVROS>

PRÊMIO IESS DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA | VOLUME 2
DIREITO E SAÚDE SUPLEMENTAR

AUTORES: JOSÉ ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA, MARLUS KELLER RIANI E 
ROSANA PRINCIPE PASSINI | 1ª EDIÇÃO | 290 PÁGINAS

Os trabalhos premiados da primeira edição do Prêmio IESS de 
Produção Científica em Saúde Suplementar são de autoria de 
profissionais pós-graduados na área de direito, portanto, têm 
garantia de alta qualidade. Abordam temas como as demandas 
jurídicas por coberturas assistenciais, o uso de informações privadas 
no sistema de saúde e a harmonização de interesses nas relações de 
consumo entre os participantes dos planos.

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais dos mercados de seguros, resseguros, previdência 
complementar aberta, corretores de seguros, pesquisadores, 
consultores e estudantes.

DISPONÍVEL SOMENTE EM VERSÃO DIGITAL  
<WWW.FUNENSEG.ORG.BR/LIVROS>
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JOHN MAYNARD KEYNES E SUA ATUAÇÃO  
NO MERCADO DE SEGUROS 

AUTOR: PEDRO CARVALHO DE MELLO | 1ª EDIÇÃO | 176 PÁGINAS

O livro é fruto do projeto de pesquisa da Escola Nacional de 
Seguros intitulado “Seguros e Crise Financeira: impacto na indústria 
de seguros. De Keynes à crise atual de 2012”. Os resultados desse 
projeto foram apresentados em relatório e deram origem a dois 
livros. O primeiro é este, “John Maynard Keynes e sua atuação no 
mercado de seguros”, e o segundo, “De Keynes à Crise Econômica 
Atual de 2012”. O autor nos revela, nesse primeiro volume, que 
Keynes, economista de maior impacto no século XX, foi presidente 
da National Mutual Life Assurance Society e, como tal, inovador na 
compreensão e gestão de risco.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais dos mercados de seguros, resseguros, atuária e 
previdência, economistas, consultores e estudantes. 

DE KEYNES À CRISE ECONÔMICA ATUAL DE 2012 

AUTOR: PEDRO CARVALHO DE MELLO | 1ª EDIÇÃO | 140 PÁGINAS

O autor discute a crise financeira internacional que se desenrola 
desde 2007 e parece não ter fim, a cada dia com novos problemas 
encadeados aos anteriores. Nesse segundo volume, como parte 
do projeto de pesquisa “Seguros e Crise Financeira: impacto 
na indústria de seguros. De Keynes à crise atual de 2012”, da 
Escola Nacional de Seguros, o autor retoma um dos seus temas 
preferidos – as crises financeiras –, sobre o qual já escreveu um 
livro tornado clássico.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais dos mercados de seguros, resseguros, atuária e 
previdência, economistas, consultores e estudantes. 
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MERCADO SEGURADOR EM MINAS GERAIS – 
POTENCIAL DE CRESCIMENTO

AUTORES: KAIZÔ IWAKAMI BELTRÃO, SONOE SUGAHARA PINHEIRO, 
FERNANDA PAES LEME PEYNEAU RITO E JOÃO LUÍS DE OLIVEIRA MENDONÇA 
| 1ª EDIÇÃO | 136 PÁGINAS

O livro apresenta mais uma pesquisa desenvolvida pelo professor 
Kaizô Beltrão e sua equipe, dessa vez abordando o estado de 
Minas Gerais. O estudo segue a mesma metodologia utilizada 
anteriormente para quantificar o potencial do mercado segurador 
no Rio de Janeiro em 2004, em São Paulo em 2009, e novamente 
no Rio de Janeiro e no Espírito Santo em 2012. Os autores 
selecionaram as variáveis para essa quantificação com base na 
representatividade do ambiente socioeconômico da região, como 
população, renda familiar, número e tamanho médio das famílias, 
posse, acesso a bens e serviços e escolaridade.

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais dos mercados de seguros, resseguros, previdência 
complementar aberta, gestores de políticas públicas, corretores 
de seguros, matemáticos, atuários, advogados, economistas, 
pesquisadores, consultores e estudantes.

DISPONÍVEL SOMENTE EM VERSÃO DIGITAL  
<WWW.FUNENSEG.ORG.BR/LIVROS> 

A REGIÃO NORDESTE DO BRASIL:  
PERSPECTIVAS DE CURTO E MÉDIO PRAZOS  
PARA O MERCADO DE SEGUROS 

AUTOR: JOSUÉ SOUTO MAIOR MUSSALÉM | 1ª EDIÇÃO | 192 PÁGINAS 

A edição deste livro, dedicado ao estudo das perspectivas e 
potencialidades para o mercado de seguros em função dos grandes 
projetos em implantação no Nordeste do Brasil, guarda uma 
característica especial: encerra prematuramente a pesquisa e os 
escritos de Josué Souto Maior Mussalém. O economista, que faleceu 
antes de ver sua obra publicada, vinha, desde 2009, pesquisando 
sobre como o mercado de seguros pode contribuir e interagir, e 
com o que, destacando-se o desenvolvimento do Nordeste.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais dos mercados de seguros, resseguros e previdência, 
investidores, economistas, atuários, economistas, consultores, 
corretores de seguros e estudantes. 
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TÁBUAS BIOMÉTRICAS DE MORTALIDADE  
E SOBREVIVÊNCIA

AUTORES: MÁRIO DE OLIVEIRA, RICARDO FRISCHTAK, MILTON RAMIREZ, 
KAIZÔ BELTRÃO E SONOE PINHEIRO | 1ª EDIÇÃO | 112 PÁGINAS 
VERSÃO EM INGLÊS – BRAZILIAN MORTALITY AND SURVIVORSHIP LIFE TABLES

Resultado de pesquisa encomendada pela Federação Nacional 
de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) ao Laboratório de 
Matemática Aplicada do Instituto de Matemática da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o trabalho representa um marco 
inédito ao apresentar as tábuas biométricas de sobrevivência e 
mortalidade baseadas, pela primeira vez, em estatísticas brasileiras, 
oferecendo às instituições de previdência e seguradoras um retrato 
mais fiel do perfil da população do Brasil.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais do setor de seguros, atuários, matemáticos, 
subscritores e economistas. 

DISPONÍVEL SOMENTE EM VERSÃO DIGITAL  
<WWW.FUNENSEG.ORG.BR/LIVROS>

ECONOMIA E SEGURO – UMA INTRODUÇÃO 

AUTOR: FRANCISCO GALIZA | 3ª EDIÇÃO – REVISADA E ATUALIZADA  
| 236 PÁGINAS

Considerado um clássico do mercado de seguros brasileiro, o 
livro reúne os principais fundamentos para um profissional de 
nível superior atuar no setor, apresentando aspectos básicos da 
contabilidade e da economia aplicados ao seguro, noções de 
probabilidade, estatística, risco e incerteza, análise macroeconômica, 
evolução histórica e perspectivas, além das definições e dos 
principais conceitos usados na área. Nessa terceira edição, o autor 
faz uma atualização da análise econômica e comentários sobre a 
abertura do resseguro, além de pequenas mudanças relativas à 
linguagem da contabilidade de seguros e análise. 

PÚBLICO-ALVO

Profissionais do mercado de seguros, corretores de seguros, 
estudantes e pesquisadores. 
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ESTUDOS DE DIREITO DO SEGURO  
EM HOMENAGEM A PEDRO ALVIM 

ORGANIZAÇÃO: ANGÉLICA L. CARLINI E RICARDO BECHARA SANTOS  
| AUTORES: VÁRIOS | 1ª EDIÇÃO | 236 PÁGINAS

A coletânea, elaborada por advogados militantes do direito 
securitário, é um tributo àquele que é considerado o maior jurista 
do seguro e que, ao longo dos anos, formou uma geração de 
estudiosos sobre o assunto. Autor de inúmeras obras, entre elas 
“Contrato de Seguro”, sua produção literária é, até hoje, obrigatória 
para todos os que desejam conhecer e se aprofundar sobre o tema.

PÚBLICO-ALVO

Advogados, especialistas em direito do seguro, técnicos e executivos 
das áreas, profissionais do mercado de seguros em geral, corretoras 
de seguro, seguradoras e estudantes.

ESTUDOS DE RISCO E SEGURO  
NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 

AUTORES: VITOR AUGUSTO OZAKI, PEDRO CARVALHO DE MELLO E  
HUMBERTO FRANCISCO SILVA SPOLADOR | 1ª EDIÇÃO | 88 PÁGINAS

O livro é fruto de pesquisa realizada a partir do acervo da Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ, na qual foram 
identificados teses e trabalhos realizados nos últimos anos sobre 
os temas risco, seguros, derivativos e instrumentos financeiros 
no agronegócio. Na obra, o leitor encontrará assuntos como a 
conjuntura macroeconômica brasileira; a evolução do agronegócio 
e da infraestrutura no país e seus impactos no meio ambiente; 
o mercado de seguro agrícola; e a importância da pesquisa 
acadêmica para o crescimento do setor de seguros, além de um 
detalhado conjunto de trabalhos acadêmicos realizados na ESALQ, 
relevantes tanto para o meio acadêmico especializado como para 
o mercado segurador.

PÚBLICO-ALVO

Seguradores, economistas, agrônomos, pesquisadores, 
especialistas em risco e agronegócio e estudantes. 
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RESSEGURO EM 8 LIÇÕES BÁSICAS

AUTOR: NELSON FONTANA | 1ª EDIÇÃO | 36 PÁGINAS

Oferece leitura fácil e rápida sobre as técnicas elementares referentes 
à atividade de resseguro. Além das oito lições, que compreendem 
desde a definição do que é resseguro até os diferentes tipos de 
contrato, traz dois anexos, um com exemplos práticos e outro com 
um texto sobre a atividade resseguradora no Brasil a partir de 2008.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de resseguro, securitários, técnicos e corretores de seguro.

RESSEGURO: CLÁUSULAS CONTRATUAIS E 
PARTICULARIDADES SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL 

AUTOR: WALTER ANTONIO POLIDO | 2ª EDIÇÃO – REVISADA E AMPLIADA  
| 228 PÁGINAS

Um excelente guia para todos os profissionais dos mercados de 
seguro e resseguro. Abrange, com mais detalhes, um de seus ramos 
de maior complexidade: o resseguro de RC. O autor compartilha 
seu conhecimento e sua pesquisa com os profissionais do mercado 
brasileiro por meio de uma obra voltada para determinadas cláusulas 
contratuais, referentes aos sinistros, tema de vital importância no 
recém-aberto mercado de resseguros nacional.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de resseguradoras, corretoras de resseguro, seguradoras, 
advogados, especialistas em direito do seguro e responsabilidade 
civil, técnicos e executivos das áreas de gerenciamento de riscos e de 
sinistros, pesquisadores e estudantes do setor.
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SÍNDROME DE ÍCARO: A EDUCAÇÃO INFANTIL  
E A SEGURANÇA NO TRÂNSITO BRASILEIRO 

AUTOR: JOSÉ LUIZ RODRIGUES NEVES | 1ª EDIÇÃO | 84 PÁGINAS 

A obra investe na educação infantil como forma de reduzir o 
número de acidentes e ampliar a segurança no trânsito brasileiro.

PÚBLICO-ALVO 

Seguradoras e instituições de ensino e da área de segurança  
no trânsito.

MODELOS DE PRECIFICAÇÃO E RUÍNA PARA SEGUROS 
DE CURTO PRAZO

AUTOR: PAULO PEREIRA FERREIRA | 1ª EDIÇÃO – 2ª REIMPRESSÃO  
| 224 PÁGINAS

Em sua segunda reimpressão, o livro mostra uma série de 
“maravilhas atuariais” e se constitui como um guia que  
percorre os principais temas da Teoria do Risco – da Modelagem  
do Risco Individual e Coletivo ao estudo do Processo de Ruína –  
e inclui tópicos mais avançados, como a Teoria da Credibilidade  
e Aplicações em Resseguro. 

PÚBLICO-ALVO

Pesquisadores, técnicos, estudantes e profissionais das áreas de 
atuária e resseguro.
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POTENCIAL DO MERCADO DE SEGUROS NO ESTADO  
DE SÃO PAULO

AUTORES: KAIZÔ IWAKAMI BELTRÃO, SONOE SUGAHARA, JOÃO LUÍS DE 
OLIVEIRA MENDONÇA, FERNANDA PAES LEME P. RITO E SIMONE FIGUEIREDO  
| 1ª EDIÇÃO | 152 PÁGINAS

O estudo, realizado pela empresa Science, da Escola Nacional de 
Ciências Estatísticas (ENCE), reúne informações detalhadas sobre o 
potencial de desenvolvimento do mercado segurador no estado de 
São Paulo, dividindo os dados por municípios, micro e mesorregiões. 
O objetivo é ajudar as empresas a alocarem seus recursos onde 
possa ser produzido maior retorno.

PÚBLICO-ALVO

Seguradores, corretores de seguro, empresários e pesquisadores.

PROTEGENDO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA  
– UM COMPÊNDIO DE MICROSSEGURO

EDITOR: CRAIG CHURCHILL | 1ª EDIÇÃO | 662 PÁGINAS

Versão brasileira do original “Protecting the Poor –  
A Microinsurance Compendium”, publicado pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) em conjunto com a Munich Re 
Foundation. O livro reúne experiências de profissionais pioneiros 
na implantação do microsseguro em países como Índia, Uganda, 
Filipinas e Colômbia, e trata de assuntos como cobertura, custos, 
regulação, preços e acessibilidade à população de baixa renda.

PÚBLICO-ALVO

Pesquisadores, estudantes e profissionais ligados a programas 
sociais, microfinanças e à formulação da regulação do 
microsseguro no Brasil. 

LI
VR

O
S 

TÉ
CN

IC
O

S

3

CATÁLOGO DE PUBLICAÇÕES 2015 29



SEGUROS: A ENGRENAGEM CONTÍNUA – 
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS PARA O CORRETOR  
DE SEGUROS

AUTOR: REINALDO DOS SANTOS GONÇALVES | 1ª EDIÇÃO | 92 PÁGINAS

Através do estudo de casos, o livro traz sugestões e lições de 
marketing observadas pelo autor durante seus trinta anos de 
experiência no mercado, e tem como intuito provocar ações 
proativas nos corretores de seguro. 

PÚBLICO-ALVO

Corretores de seguros iniciantes ou que desejam ampliar seus 
conhecimentos e atualizar suas rotinas de trabalho.

SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA –  
MODERNAS ESTRATÉGIAS DE VENDA 

AUTOR: ANDRÉ SANTOS | 1ª EDIÇÃO – 3ª IMPRESSÃO | 104 PÁGINAS

Destinado a corretores de seguros iniciantes e aos que querem 
aprimorar ou reciclar seus conhecimentos, o livro oferece dicas 
e ensina técnicas para ampliar as vendas de seguros de vida e 
produtos de previdência. O autor detalha o processo de venda 
em três etapas: “planejamento”; “o ato da venda consultiva”; e 
“pós-venda”. Para facilitar o processo de assimilação, a obra traz 
uma história ilustrada de um corretor de seguros que obtém êxito 
ao aplicar o método consultivo nas vendas de seguros de vida e 
produtos de previdência.

PÚBLICO-ALVO

Corretores de seguros e estudantes interessados em ingressar  
na profissão.
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O QUEBRA-CABEÇA DO RESSEGURO 

AUTOR: KEITH RILEY | 1ª EDIÇÃO | 256 PÁGINAS 

Versão brasileira da edição original britânica “Reinsurance –  
the nuts and bolts”. Contém elementos essenciais para quem 
deseja conhecer a prática diária do mercado de resseguros.  
Na obra, o autor analisa tipos de resseguro, contratos, cláusulas, 
clausulados, coberturas de excesso de danos, aspectos financeiros, 
taxação e a evolução do mercado. 

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de resseguradoras, corretoras de resseguro, 
seguradoras, áreas de gerenciamento de riscos e de sinistros, 
pesquisadores e estudantes do setor. 

DISPONÍVEL SOMENTE EM VERSÃO DIGITAL  
<WWW.FUNENSEG.ORG.BR/LIVROS>
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MICROSSEGUROS – SÉRIE PESQUISAS | VOLUME 3

TRADUÇÃO: JOÃO CARLOS MARTINS | 1ª EDIÇÃO | 248 PÁGINAS

No terceiro volume da série, os pesquisadores do Centro para 
Regulamentação Financeira e Inclusão (Cenfri), da África do 
Sul, em um estudo viabilizado pela Escola Nacional de Seguro 
em parceria com a Confederação Nacional das Empresas de 
Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 
Capitalização (CNseg), apresentam um diagnóstico independente 
do mercado de microsseguros no Brasil sob os aspectos do seu 
desenvolvimento e regulamentação.

PÚBLICO-ALVO

Seguradores, corretores de seguro, empresários, pesquisadores, 
estudantes e profissionais ligados à formulação da regulação do 
microsseguro no Brasil.
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3 MICROSSEGUROS – SÉRIE PESQUISAS | VOLUME 2

AUTORES: CAIO TOLEDO PIZA, DANIEL BRUNO GARCIA, DATAFOLHA INSTITUTO 
DE PESQUISAS, FERNANDA PAES LEME RITO, FERNANDO AUGUSTO FREITAS DE 
ARAÚJO, JOSÉ L. CARVALHO, KAIZÔ IWAKAMI BELTRÃO, LAURO GONZALEZ, 
LUCIANO GONÇALVES DE CASTRO E SILVA E SONOE SUGAHARA | 1ª EDIÇÃO  
| 300 PÁGINAS

O segundo volume da série dá continuidade à abordagem do tema, 
aprofundando os trabalhos iniciados em 2009 e 2010. O livro reúne 
sete pesquisas, desenvolvidas exclusivamente pelo Programa de 
Pesquisas do Microsseguro da Escola Nacional de Seguros.

PÚBLICO-ALVO

Seguradores, corretores de seguro, empresários, pesquisadores, 
estudantes e profissionais ligados à formulação da regulação do 
microsseguro no Brasil.

MICROSSEGUROS – SÉRIE PESQUISAS | VOLUME 1

AUTORES: ALESSANDRA RIBEIRO CONCEIÇÃO, CHRISTINE DE FARIA ZETTEL, 
FERNANDA PAES LEME RITO, FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELLOS, FRANCISCO 
GALIZA, JOÃO LUIS NASCIMENTO VIEIRA, KAIZÔ IWAKAMI BELTRÃO, MARCELO 
CORTES NERI, OLAVO RIBEIRO SALLES, REGINA LIDIA GIORDANO SIMÕES, 
ROSSANO ORSINI JUNIOR, SONOE SUGAHARA E WAGNER CLEMENCEAU 
RODRIGUES RAMOS | 1ª EDIÇÃO | 350 PÁGINAS

Apresentação de uma coletânea de trabalhos inéditos que analisam, 
a partir de pesquisas minuciosas, o potencial do mercado brasileiro. 
O livro é composto por oito pesquisas realizadas nos anos de 2009 e 
2010 com o objetivo de elucidar dúvidas sobre o microsseguro.

PÚBLICO-ALVO

Seguradores, corretores de seguro, empresários, pesquisadores, 
estudantes e profissionais ligados à formulação da regulação do 
microsseguro no Brasil.
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MANUEL SEBASTIÃO PÓVOAS  
– HISTÓRIA DE UMA VIDA 

AUTORA: JANISE T. MARTINS | 1ª EDIÇÃO | 104 PÁGINAS

Biografia de Manuel Sebastião Soares Póvoas, fundador e 
presidente da Bradesco Previdência Privada, onde atuou como 
consolidador da atividade de previdência privada no Brasil na 
década de 1980.

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais de seguradoras, instituições do mercado, corretores, 
historiadores e estudantes.
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EDIÇÕES ESPECIAIS

Edições contendo estudos técnicos e científicos  

sobre temas de interesse do setor. 

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais do setor de seguros, pesquisadores,  

ambientalistas, economistas, jornalistas, juristas, educadores,  

estudantes e interessados na pesquisa do segmento. 



MIGUEL JUNQUEIRA PEREIRA – COLETÂNEA DE 
EDITORIAIS DE UM GRANDE SEGURADOR GAÚCHO 

AUTOR: MIGUEL JUNQUEIRA PEREIRA | 1ª EDIÇÃO | 260 PÁGINAS 

O livro reúne uma coletânea de editoriais de autoria de Miguel 
Junqueira Pereira publicados no Boletim “Seguros RS” do 
Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul. 

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais de seguradoras, instituições do mercado, corretores 
e estudantes.

ACIDENTES NÃO ACONTECEM 

AUTOR: RODOLFO RIZZOTTO | 2ª EDIÇÃO – REVISADA E AMPLIADA  
| 192 PÁGINAS 

A obra se constitui como um estudo sobre as causas que levam 
o país a ter alarmantes estatísticas de acidentes de trânsito. O 
autor cruza diferentes dados para mostrar um retrato preciso 
dos problemas que impedem uma maior conscientização e o 
envolvimento da sociedade para evitar os acidentes de trânsito.

PÚBLICO-ALVO

Seguradores, corretores de seguros, especialistas em gestão e 
segurança de trânsito e empresários.

SEGUINDO A ESTRADA 

AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA AMARAL | 1ª EDIÇÃO | 188 PÁGINAS 

O livro reúne diversos depoimentos de parentes e vítimas de trânsito 
que levam o leitor a refletir e rever suas atitudes ao volante e 
próximo a ele. 

PÚBLICO-ALVO

Seguradores, corretores de seguros, especialistas em gestão e 
segurança de trânsito e empresários.
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SEGURO DE AUTOMÓVEL 

AUTORES: ALEXANDRE DOMINGUEZ E RENATO PITA | 1ª EDIÇÃO  
| 224 PÁGINAS

A publicação apresenta os conceitos básicos do seguro de automóvel, 
o histórico desse produto no Brasil, processo na ocorrência de um 
sinistro e seguros obrigatórios, além dos conceitos fundamentais 
sobre gestão produto e da carteira.

PÚBLICO-ALVO

Estudantes e profissionais do mercado segurador.
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TEXTOS DIDÁTICOS

Série de livros que aborda os conceitos fundamentais, histórico,  

análise e as mais importantes explicações sobre as matérias básicas  

de quem busca formação técnica em seguros ou na área de  

administração com ênfase em seguros e previdência. 

PÚBLICO-ALVO

Estudantes e profissionais interessados em especialização  

dentro do mercado segurador.



CONTROLES INTERNOS 

AUTORES: ALAIM ASSAD, ASSIZIO APARECIDO DE OLIVEIRA, ELAINE SILVA 
MARTINS FERREIRA, EUGENIO DUQUE ESTRADA E WERNER FRANK  
| 1ª EDIÇÃO | 290 PÁGINAS

A publicação apresenta os aspectos conceituais do controle interno, 
bem como modelos de referência e gestão de riscos. O livro trata 
de métodos e ferramentas para implantação do controle interno, 
governança corporativa e controles internos específicos. Aborda 
também um exemplo de controle interno no cenário nacional e faz 
considerações práticas a respeito da matéria.

ANEXO: CONTROLES INTERNOS – LEGISLAÇÕES
Complementação com as principais leis que envolvem a matéria.

PÚBLICO-ALVO

Estudantes e profissionais do mercado segurador.TE
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ESTUDOS E PESQUISAS 

Séries que incentivam a pesquisa, a discussão  

e novos rumos para o mercado de seguros e seus pares:  

resseguros, previdência complementar aberta e capitalização. 

PÚBLICO-ALVO

Profissionais dos mercados de seguros, previdência complementar aberta, 

resseguro e capitalização, estudantes e interessados em ingressar no segmento.

ESTUDOS SOBRE SEGUROS

Destinada à publicação de estudos, análises  

e pesquisas realizadas por profissionais das áreas  

de seguro, resseguro, previdência privada 

complementar e capitalização, a antiga série 

denominada “Estudos Funenseg” ganha moderna 

identidade e configuração gráfico-editorial. 

Os trabalhos trazem levantamentos recentes 

e apontamentos estratégicos sobre o setor na 

atualidade e para os anos que se seguirão. 

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais do mercado segurador, atuários, advogados, 

economistas, estudantes e pesquisadores.

LANÇAMENTO



ESTUDOS FUNENSEG | Nº 26
NOTA TÉCNICA SOBRE O TESTE DE ADEQUAÇÃO  
DE PASSIVOS (TAP) 

AUTOR: DIVERSOS AUTORES | 1ª EDIÇÃO | 26 PÁGINAS

O trabalho preenche uma importante lacuna no mercado 
segurador nacional na discussão sobre o “teste de adequação 
de passivos” (TAP) e que se torna um guia precioso para as 
companhias no que diz respeito às normas emanadas pela Susep.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais do mercado segurador e ressegurador, economistas, 
atuários e advogados.

ESTUDOS FUNENSEG | Nº 25
UMA DISCUSSÃO AMPLIADA SOBRE O CONCEITO DE 
SOLVÊNCIA NAS SEGURADORAS BRASILEIRAS

AUTOR: FRANCISCO GALIZA | 1ª EDIÇÃO | 72 PÁGINAS

O objetivo deste estudo foi analisar, histórica e economicamente,  
as empresas de seguros brasileiras que tiveram, ao longo do tempo, 
algum tipo de dificuldade nos indicadores de solvência. O período 
de pesquisa foi a partir do Plano Real (1994).

PÚBLICO-ALVO

Profissionais do mercado segurador e ressegurador, economistas, 
atuários, advogados e especialistas em contratos de seguro.
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ESTUDOS FUNENSEG | Nº 24
RESSEGUROS E QUESTÕES PROCESSUAIS ATUAIS 

AUTOR: SERGIO BARROSO DE MELLO | 1ª EDIÇÃO | 44 PÁGINAS

O trabalho analisa um dos temas mais atuais do direito do 
seguro brasileiro ao considerar a recente abertura do mercado 
de resseguros. Com as mudanças jurídicas decorrentes da Lei 
Complementar 126/2007, que extinguiu a obrigação que tinham 
as seguradoras de denunciar o litígio, surgiram novas questões de 
ordem processual que são estudadas pelo autor.

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais do mercado segurador e ressegurador, advogados, 
juristas e especialistas em contratos de seguro.

ESTUDOS FUNENSEG | Nº 23
FUNÇÃO SOCIAL NOS CONTRATOS DE SEGURO:  
A NOVA ORDEM CONTRATUAL E SUA IMPLICAÇÃO PARA OS 
CONTRATOS DE SEGURO À LUZ DO CDC E DO CÓDIGO CIVIL

AUTOR: FERNANDA PAES LEME PEYNEAU RITO | 1ª EDIÇÃO | 30 PÁGINAS

Esse estudo tem como objetivo principal analisar o processo de 
funcionalização do contrato de seguro no ordenamento pátrio e os 
princípios da liberdade e igualdade em uma democracia, assim como 
a descrição dos parâmetros de coexistência entre o Código Civil e 
o Código de Defesa do Consumidor, mostrando que é impossível 
dissociar o surgimento do contrato de seguro de seu fim social.

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais do mercado segurador, advogados, juristas e 
especialistas em contratos de seguro.
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ESTUDOS FUNENSEG | Nº 22
CENÁRIO ECONÔMICO DO MERCADO DE DISTRIBUIÇÃO  
DE SEGUROS NO BRASIL 

AUTORES: FRANCISCO GALIZA, LAURO VIEIRA DE FARIA E ROBERTO PERENZI  
| 1ª EDIÇÃO | 62 PÁGINAS

A publicação faz uma análise do cenário econômico do mercado 
de distribuição de seguros no Brasil, partindo da abordagem do 
cenário institucional, passando por um exame da evolução legal do 
segmento, das características econômicas dos agentes que operam 
no mercado, dos tipos de organizações existentes e chegando a 
uma análise histórica dos diversos canais de distribuição. 

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais do mercado segurador, economistas, corretores  
e estudantes.

ESTUDOS FUNENSEG | Nº 21
SEGUROS E FINANCIAMENTO HABITACIONAL:  
PROPOSTAS DE MUDANÇAS

AUTOR: LAURO VIEIRA DE FARIA | 1ª EDIÇÃO | 56 PÁGINAS

O autor analisa o mercado de seguros imobiliários brasileiro, 
o qual avalia como sendo adequadamente desenvolvido em 
alguns aspectos – como riscos de morte e invalidez de mutuários, 
conclusão da obra etc. – mas defasado em outros – como o seguro 
contra inadimplência dos mutuários e proteção de pagamento da 
dívida em caso de doença, acidente ou desemprego –, considerando 
a grande expansão do setor nos últimos anos. Também estuda o 
sistema brasileiro de financiamento imobiliário, cuja situação atual, 
segundo ele, necessita de aperfeiçoamentos em diversos pontos.

PÚBLICO-ALVO

Estudantes e profissionais que atuam nos mercados de seguros e 
financeiro, na área da construção civil e demais atividades ligadas ao 
setor imobiliário.
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CADERNOS DE SEGURO – TESES

Série que incentiva a pesquisa acadêmica (níveis mestrado  

e doutorado) nos setores de seguros, resseguros, previdência 

complementar aberta e capitalização do mercado brasileiro. 

PÚBLICO-ALVO

Pesquisadores, economistas, administradores, atuários,  

estudantes, consultores, seguradores, corretores de seguros  

e profissionais dos setores de resseguros, previdência  

complementar aberta e capitalização.

CADERNOS DE SEGURO – TESES | Nº 36
MODELAGEM DE ESTRUTURA DE DEPENDÊNCIA  
POR CÓPULAS PARA GESTÃO DE RISCOS

AUTOR: EDUARDO FRAGA LIMA DE MELO | 1ª EDIÇÃO | 104 PÁGINAS 

A publicação é resultado da tese de doutorado do analista da Susep 
e professor de atuária da Uerj Eduardo Fraga, e possui como tema 
central uma ferramenta bastante poderosa para a modelagem da 
estrutura de dependência entre variáveis aleatórias ou processos 
estocásticos: distribuições de cópulas, seus ajustes, estimação e 
suas aplicações ao campo de mensuração de riscos de ativos e de 
passivos de seguradoras.

PÚBLICO-ALVO

Atuários, subscritores, economistas, profissionais dos setores 
bancário, financeiro e securitário.

DISPONÍVEL SOMENTE EM VERSÃO DIGITAL  
<WWW.FUNENSEG.ORG.BR/LIVROS>
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CADERNOS DE SEGURO – TESES | Nº 35
PROPOSTA DE MODELO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

AUTOR: RICARDO CARNEIRO GURGEL NOGUEIRA | 1ª EDIÇÃO | 104 PÁGINAS

A literatura econômica e instituições como o Banco Mundial 
consideram o funcionamento do sistema financeiro um dos fatores 
de maior relevância do desenvolvimento econômico. Produzindo 
vários serviços para a economia, a principal função do setor 
financeiro de um país é a intermediação financeira. Apesar dessa 
intermediação ter sido centrada nos bancos comerciais nos últimos 
oito séculos, verifica-se uma desintermediação financeira nas décadas 
recentes. Baseado nesta afirmação, o trabalho propõe um modelo 
que aumente a eficiência dessa intermediação para o caso brasileiro. 

PÚBLICO-ALVO

Economistas, profissionais dos setores bancário, financeiro  
e securitário. 

CADERNOS DE SEGURO – TESES | Nº 34
AS ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELOS CORRETORES DE 
SEGUROS NA GESTÃO DE SEUS NEGÓCIOS 

AUTOR: JULIO CEZAR DA SILVA PAUZEIRO | 1ª EDIÇÃO | 100 PÁGINAS 

A dissertação busca avaliar, para o grupo estudado, as variáveis 
que impactam seus negócios, bem como desmistificar alguns 
paradigmas, especialmente o de que o preço do seguro é a única 
variável importante para a contratação do seguro. 

PÚBLICO-ALVO

Corretores de seguros, profissionais de seguradoras e dos setores 
de Recursos Humanos, pesquisadores da relação segurador-
segurado, especialistas em gestão de negócios e gerenciamento 
de riscos e estudantes.
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CADERNOS DE SEGURO – TESES | Nº 33
PRIVACIDADE E SEGURO: A COLETA E UTILIZAÇÃO  
DE DADOS NOS RAMOS DE PESSOAS E DE SAÚDE

AUTOR: MARIO VIOLA DE AZEVEDO CUNHA | 1ª EDIÇÃO | 100 PÁGINAS 

Para corretamente avaliar e aferir valores aos riscos que subscreve, 
as seguradoras devem obter a maior quantidade possível de 
informações sobre eles, mas no caso dos seguros de pessoas e 
de saúde, esses dados pressupõem informações sobre hábitos, 
costumes e intimidades dos segurados e potenciais consumidores. 
O trabalho examina o tratamento dessas informações e a 
regulamentação da privacidade e do seguro, levando em 
consideração a influência do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor na relação segurado-seguradora. 

PÚBLICO-ALVO

Seguradores, advogados especializados no direito do seguro, 
profissionais das áreas de seguros de pessoas e de saúde, estudantes 
e pesquisadores da relação segurador-segurado.

CADERNOS DE SEGURO – TESES | Nº 32
PREVIDÊNCIA: UM ESTUDO COMPARADO  
DOS MODELOS BRASILEIRO E CHILENO

AUTOR: JOSÉ LUÍZ MUNHÓS | 1ª EDIÇÃO | 168 PÁGINAS

A pesquisa foca uma das principais preocupações da sociedade 
moderna, que terá grande impacto nas gerações futuras, e 
compara o sistema previdenciário brasileiro com o chileno, 
considerado pelo autor uma referência na América Latina.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais, estudantes e pesquisadores das áreas de previdência 
social, previdência complementar privada e do mercado de seguros. 
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CADERNOS DE SEGURO – TESES | Nº 31
TRANSFERÊNCIA COLETIVA DE RISCOS EM ARRANJOS 
PRODUTIVOS LOCAIS: VIABILIDADE E REQUISITOS  

AUTOR: HENRIQUE FURTADO ARRUDA | 1ª EDIÇÃO | 104 PÁGINAS

Arranjos Produtivos Locais (APLs), também conhecidos como 
clusters, são definidos como aglomerações territoriais de agentes 
econômicos, políticos e sociais, com foco em um conjunto específico 
de atividades econômicas que apresentam vínculo, mesmo que 
incipientes. Esta pesquisa traz soluções específicas para análise e 
transferência de riscos em APLs, bem como avalia a viabilidade 
técnica, econômica e jurídica e os requisitos necessários para a 
contratação conjunta de seguros patrimoniais. 

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de seguradoras, corretores de seguros, especialistas 
em seguros patrimoniais, administração, gestão de negócios e 
gerenciamento de riscos. 

CADERNOS DE SEGURO – TESES | Nº 30
O MERCADO DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS:  
UM ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR  
NO SUL E EXTREMO SUL DA BAHIA 

AUTORA: MAYANA BRANDÃO DOS SANTOS | 1ª EDIÇÃO | 124 PÁGINAS

O trabalho avalia a importância dos fatores de segurança, risco e 
medo na demanda por seguro automóvel nas regiões e mercados 
do sul e do extremo sul do estado da Bahia. A autora investiga o 
comportamento do consumidor e os fatores que o influenciam em 
relação à aquisição do seguro automóvel, tais como “sentimentos 
secundários” e fatores não racionais decisivos no momento da 
concretização da compra do seguro. 

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de seguradoras, corretores de seguros, especialistas em 
seguro automóvel, pesquisadores do comportamento humano e 
instituições ligadas ao estudo do consumidor. 
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EM DEBATE
Série que incentiva a pesquisa acadêmica e científica em níveis  

de graduação e de pós-graduação, além da discussão de ideias  

em torno do desenvolvimento do mercado de seguros brasileiro. 

Neste novo volume, de número 8, inauguramos um projeto gráfico 

original, a fim de ressaltar, por meio do grafismo e de uma cartela  

de cores acentuadas, a agilidade e o crescente interesse dos estudos  

na cultura do seguro por parte do meio acadêmico, fazendo surgir 

ideias ligadas ao mercado que beneficiam todos os participantes.

PÚBLICO-ALVO 

Estudantes de direito do seguro e da área ambiental, profissionais 

de seguradoras e de resseguradoras, empresas de previdência 

complementar aberta e capitalização e escritórios de advocacia. 

LANÇAMENTO
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Em DEbatE

Série que incentiva a pesquisa acadêmica e científica em níveis de 
graduação e pós-graduação, além de promover a discussão de ideias 
em torno do desenvolvimento do mercado de seguros.

É comercializada em seminários, palestras, fóruns e workshops 
realizados pela Fundação escola nacional de Seguros – Funenseg 
e por instituições do mercado de seguros. Caso haja interesse em 
adquirir os números da série na versão impressa, deve-se entrar em 
contato com o Setor de Vendas da Funenseg ou com a Secretaria da 
escola: rua Senador dantas, 74 – térreo – Centro – rio de Janeiro – rJ. 
tel.: (21) 3380.1556 – e-mail: vendas@funenseg.org.br

textos para publicação na série podem ser encaminhados ao diretor 
de ensino Superior e Pesquisa da Funenseg, Claudio r. Contador, para 
avaliação. duas cópias devem ser enviadas: uma, por e-mail, na versão 
Word, para claudiocontador@esns.org.br, mencionando-se no assunto 
“em debate – trabalho para avaliação”, e outra, impressa, para a 
diretoria de ensino Superior e Pesquisa da Funenseg (rua Senador 
dantas, 74 – 3º andar – Centro – rio de Janeiro – rJ – CeP: 20031-205), 
com a identificação “em debate” no envelope. as cópias precisam 
ter resumos em português e em inglês do trabalho. as referências 
bibliográficas devem vir no final do texto. É necessário enviar também 
um breve currículo profissional, e-mail e telefone para contato.

a Escola NacioNal DE sEguros

a escola nacional de Seguros foi fundada em 1971, 
com a missão de promover o aperfeiçoamento do 
mercado de seguros por meio do desenvolvimen-
to e da disseminação do ensino, da pesquisa e da 
divulgação do instituto do seguro. a instituição 
atende às necessidades de capacitação dos profis-
sionais brasileiros dessa área através da educação 
continuada, ajudando-os a enfrentar um mercado 
fortemente competitivo.

nos seus mais de 40 anos de existência, a escola 
tem contribuído decisivamente para o desenvolvi-
mento do mercado de seguros, previdência comple-
mentar aberta e capitalização, ao oferecer programas 
educacionais, apoiar pesquisas técnicas, publicar 
vasta gama de títulos e promover eventos sobre os 
temas mais candentes do mercado. nesse período, 
também se notabilizou pela troca de experiências 
com instituições de ensino do brasil e do exterior, 
por meio de convênios de cooperação técnica. 

a escola nacional de Seguros oferece desde cur-
sos de brevíssima duração até ensino em nível pós-
graduação, formando mais de 10 mil alunos por 
ano, inclusive via modernas tecnologias de ensino, 
como é o caso do ensino à distância. 

em 2005, a entidade obteve parecer favorável do 
ministério da educação (meC) para ministrar, no rio 
de Janeiro, o Curso Superior de administração de 
empresas com ênfase em Seguros e Previdência, 
o primeiro do País com essas características. em 
2009, tal curso passou a ser oferecido também na 
unidade regional São Paulo. assim, a escola nacio-
nal de Seguros confirmou seu comprometimento 
com o incremento da qualificação de profissionais 
para uma área de atuação que vai se tornando cada 
vez mais complexa e dinâmica.

a instituição tem sede no rio de Janeiro, conta com 
quatorze unidades regionais e está presente em cer-
ca de 50 cidades de todo o País. Consegue, assim, 
manter e expandir o elevado padrão de ensino que 
é sua marca, bem como ratificar sua condição de 
maior e melhor escola de seguros do brasil.

Escola Nacional de seguros 
www.funenseg.org.br 

EM DEBATE | VOLUME 8
SANÇÃO DIRETA, REGULAÇÃO, SEGURO DE RECALL, 
ARBITRAGEM E SINISTRO

AUTORES: ADRIANA MARCHESINI DOS REIS, FELIPE BASTOS, JULIANA  
MICHELE CASARE, MARTA MARIA RANGEL ANTUNES DE CASTRO 
E RODRIGO FERREIRA ZIDAN | 1ª EDIÇÃO | 236 PÁGINAS

Este volume traz cinco estudos que foram selecionados por sua 
qualidade entre os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do  
MBA Direito do Seguro e Resseguro de São Paulo e do MBA 
Direito Securitário do Rio de Janeiro, ambos ministrados pela 
Escola Superior Nacional de Seguros (ESNS) em 2012/2013.  
Os temas deste volume destacam o objeto da sanção ao agente 
responsável em processos administrativos; a relação entre o agente 
de seguros e o corretor de seguros na visão do direito comparado; 
o instrumento do recall como modalidade de seguro e seu 
desenvolvimento no direito brasileiro e estrangeiro; a arbitragem 
em contratos de seguro e os aspectos do descumprimento da 
obrigação de pronto aviso na ocorrência de um sinistro. 

PÚBLICO-ALVO 

Estudantes de direito, em especial de direito do seguro, 
advogados, árbitros, profissionais de seguradoras, corretores  
de seguros e agentes de seguros. 
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DICIONÁRIO DE SEGUROS –  
VOCABULÁRIO CONCEITUADO DE SEGUROS 

AUTORES: FRANCISCO GALIZA, JOÃO MARCELO MÁXIMO DOS SANTOS,  
LÍDIO DUARTE, MOACYR LAMHA FILHO, NATALIE HAANWINCKEL HURTADO  
E SAMY HAZAN | 3ª EDIÇÃO REVISADA E AMPLIADA | 256 PÁGINAS

Revisto e ampliado, o Dicionário de Seguros, cuja primeira edição 
data de 1994, chega à sua terceira edição concentrando a 
abordagem extensiva dos verbetes clássicos e novos dos aspectos 
técnicos e práticos da atividade seguradora, especialmente 
concentrada no Sistema Nacional de Seguros, embora abrangendo 
de maneira mais restrita temas concernentes ao seguro saúde 
e à previdência social e privada. Também são contempladas 
terminologias em língua estrangeira, especialmente no idioma inglês. 

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais dos setores comerciais e técnicos de corretoras, 
seguradoras, resseguradoras, previdência complementar aberta e 
capitalização, pesquisadores, economistas, estudantes, atuários, 
advogados, administradores e jornalistas. 

7
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DICIONÁRIOS  
E GLOSSÁRIOS 

Publicações contendo verbetes, expressões e explicações sobre temas, 

assuntos, modalidades, ações e instituições dos mercados de seguros, 

previdência complementar aberta, resseguros, capitalização e áreas afins.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais do setor de seguros, resseguros, previdência  

complementar aberta, capitalização, pesquisadores, economistas, 

estudantes, administradores e jornalistas. 



MICROINSURANCE IN BRAZIL RESEARCH SERIES  
| VOLUME 3

AUTORES: HENNIE BESTER, DOUBELL CHAMBERLAIN, CHRISTINE HOUGAARD 
E HERMAN SMIT | 1ª EDIÇÃO | 236 PÁGINAS

No terceiro volume da série, os pesquisadores do Centro para 
Regulamentação Financeira e Inclusão (Cenfrin), da África do 
Sul, em um estudo viabilizado pela Escola Nacional de Seguros 
em parceria com a Confederação Nacional das Empresas de 
Seguros Gerais, Previdência Privada, Vida, Saúde Suplementar e 
Capitalização (CNseg), apresentam um diagnóstico independente 
do mercado de microsseguros no Brasil sob os aspectos do seu 
desenvolvimento e regulamentação.

PÚBLICO-ALVO

Seguradores, corretores de seguro, empresários, pesquisadores, 
estudantes e profissionais ligados à formulação da regulação do 
microsseguro no Brasil.
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CAPACITAÇÃO –   
PARCERIAS INTERNACIONAIS 

Livros em parceria com o The Institutes e com a Life Office  

Management Association (LOMA), instituições de ensino com 

reconhecimento internacional na área de seguros. 

PÚBLICO-ALVO

Profissionais que atuam no mercado brasileiro de seguros e  

que buscam certificação internacional no setor.



MICROINSURANCE IN BRAZIL RESEARCH SERIES  
| VOLUME 2

VERSÃO EM INGLÊS POR: GUSTAVO CALDAS, JOÃO CARLOS MARTINS, 
RICARDO TAVARES E SANDRA MACHADO | REVISÃO: BRIAN WINDUS  
| 1ª EDIÇÃO | 386 PÁGINAS

O segundo volume da série dá continuidade à abordagem do tema, 
aprofundando os trabalhos iniciados em 2009 e 2010. O livro reúne 
sete pesquisas, desenvolvidas exclusivamente pelo Programa de 
Pesquisas do Microsseguro da Escola Nacional de Seguros.

PÚBLICO-ALVO

Seguradores, corretores de seguro, empresários, pesquisadores, 
estudantes e profissionais ligados à formulação da regulação do 
microsseguro no Brasil.

MICROINSURANCE IN BRAZIL RESEARCH SERIES  
| VOLUME 1

VERSÃO EM INGLÊS POR: GUSTAVO CALDAS, JOÃO CARLOS MARTINS, 
RICARDO TAVARES E SANDRA MACHADO | REVISÃO: BRIAN WINDUS  
| 1ª EDIÇÃO – 540 PÁGINAS

Apresentação de uma coletânea de trabalhos inéditos que analisam, 
a partir de pesquisas minuciosas, o potencial do mercado brasileiro. 
O livro é composto por oito pesquisas realizadas nos anos de 2009 e 
2010 com o objetivo de elucidar dúvidas sobre o microsseguro.

PÚBLICO-ALVO

Seguradores, corretores de seguro, empresários, pesquisadores, 
estudantes e profissionais ligados à formulação da regulação do 
microsseguro no Brasil.
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PFLP 440 – FUNDAMENTOS DE RESSEGURO

LIVRO-TEXTO E CADERNO DE EXERCÍCIOS – LOMA | AUTORES: SUSAN 
CONANT, MIRIAM A. ORSINA, CYNTHIA MATHIS HENRY E LISA M. KOZLOWSKI 
| 1ª EDIÇÃO | 300 E 98 PÁGINAS 

Apresenta a indústria de resseguro, o ambiente normativo, os 
tipos e o contrato de resseguro. Também aborda os acordos para 
administração de resseguro e os mecanismos financeiros deste.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de seguradoras e resseguradoras que queiram aprender 
sobre o resseguro de vida e estudantes que estejam se preparando 
para prestar o exame PFLP 440 – Administração de Resseguro, um 
dos módulos do Programa de Formação LOMA em Português.

PFLP 386 – SUBSCRIÇÃO DE SEGUROS DE VIDA E SAÚDE

LIVRO-TEXTO E CADERNO DE EXERCÍCIOS – LOMA | AUTORES: MARY C. BICKLEY, 
BARBARA FOXENBERGER BROWN, JANE LIGHTCAP BROWN, HARRIETT E. 
JONES, JO ANN S. APPLETON E MARTHA PARKER | 1ª EDIÇÃO  
| 352 E 104 PÁGINAS

Esse livro descreve os princípios e práticas da subscrição de seguros 
de vida e saúde individual e em grupo. Embora o texto se concentre 
principalmente nos Estados Unidos e Canadá, os princípios e práticas 
de subscrição descritos são instrutivos sobre aqueles encontrados em 
todo o mundo.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de seguradoras que queiram conhecer mais sobre a 
atividade de subscrição e estudantes que estejam se preparando para 
prestar o exame PFLP 386 – Subscrição de Seguros de Vida e Saúde.
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PFLP 371 – GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESENHO 
DE PRODUTOS PARA COMPANHIAS DE SEGUROS 

LIVRO-TEXTO E CADERNO DE EXERCÍCIOS – LOMA | AUTORES: SUSAN 
CONANT, LISA M. KOZLOWSKI, PATSY LEEUWENBURG | 1ª EDIÇÃO  
| 360 E 108 PÁGINAS

Esse livro apresenta a importância do gerenciamento de riscos e 
do desenho de produtos para o desenvolvimento das companhias 
de seguros.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de seguradoras que queiram aprender sobre gestão 
e estudantes que estejam se preparando para prestar o exame 
PFLP 371 – Gerenciamento de Riscos e Desenho de Produtos 
para Companhias de Seguros, um dos módulos do Programa de 
Formação LOMA em Português.

PFLP 356 – PRINCÍPIOS DE INVESTIMENTOS 

LIVRO-TEXTO E CADERNO DE EXERCÍCIOS – LOMA | AUTORES: LAWRENCE  
J. GITMAN, MICHAEL D. JOEHNK, SEAN SCHAEFFER GILLEY, VIVIAN HEEDEN  
E LISA KOZLOWSKI | 1ª EDIÇÃO – PEARSON EDUCATION DO BRASIL |  
456 E 264 PÁGINAS | ACOMPANHA CD-ROM “INTRODUÇÃO AO 
INVESTIMENTO INSTITUCIONAL”, DE SUSAN CONANT

Enfocando títulos individuais e carteiras, esse livro explica como 
implementar os objetivos de investimento à luz dos tradeoffs de 
risco-retorno, apresenta ferramentas conceituais necessárias aos 
investidores e examina investimentos como ações ordinárias, títulos 
de dívida e fundos mútuos. 

PÚBLICO-ALVO 

Economistas, profissionais do mercado financeiro, investidores e 
estudantes do curso PFLP 356 – Princípios de Investimentos. 
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PFLP 320 – MARKETING DE SEGUROS DE VIDA E SAÚDE

LIVRO-TEXTO E CADERNO DE EXERCÍCIOS – LOMA | LIVRO-TEXTO – 
AUTORES: SHARON B. ALLEN, MARY C. BICKLEY, DENNIS W. GOODWIN, 
JENNIFER W. HERROD E PATSY LEEUWENBURG | 3ª EDIÇÃO | 554 PÁGINAS | 
CADERNO DE EXERCÍCIOS – AUTORES: JO ANN S. APPLETON  
(PFLP, ALHC, CEBS), DONNA L. DORRIS (PFLP, ACS, AIRC, AIAA) E MELANIE R. 
GREEN (PFLP, ACS, AIAA) | 3ª EDIÇÃO BRASILEIRA | 226 PÁGINAS 

Fornece uma visão geral das práticas e procedimentos envolvidos no 
marketing de seguros de vida e saúde.

PÚBLICO-ALVO

Estudantes que estejam se preparando para realizar o exame PFLP 
320 – Marketing de Seguros de Vida e Saúde ou profissionais 
de seguros de vida e saúde que queiram aprofundar seus 
conhecimentos sobre marketing, relacionamento com clientes, 
divulgação e distribuição de produtos e outros tópicos relacionados.

PFLP 301 – ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS 

LIVRO-TEXTO E CADERNO DE EXERCÍCIOS – LOMA | LIVRO-TEXTO  
– AUTORES: JANE LIGHTCAP BROWN E KRISTEN L. FALK | 2ª EDIÇÃO | 
430 PÁGINAS | CADERNO DE EXERCÍCIOS – AUTORES: JO ANN STONE 
APPLETON (FLMI), BARBARA FOXENBERGER BROWN (FLMI, ACS, AIAA),  
DONNA DORRIS (FLMI, ACS, AIAA, AIRC), SEAN SCHAEFFER GILLEY  
(FLMI, ACS, AIAA, ALHC, HIA, CEBS, PAHM, MHP), ROBERT H. HARTLEY  
(FLMI, ACS, ALHC, CLU, CHFC, RHU, PAHM), DAVID F. JOHNSON (FLMI) 
E TOM LUNDIN JR. (FLMI) | 1ª EDIÇÃO BRASILEIRA | 218 PÁGINAS

Descreve as funções administrativas das operações de seguros  
e as práticas e procedimentos usados pelas seguradoras.  
Discute como as companhias do setor organizam seus 
departamentos de subscrição de riscos, quais os aspectos legais 
envolvidos na operação de subscrever, a subscrição no seguro 
individual e no seguro em grupo, o resseguro e sua administração, 
como são a organização e a administração de sinistros e as 
atividades do serviço de atendimento ao cliente. 

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais de seguradoras, de resseguradoras, grandes 
segurados e grandes corretoras e estudantes do curso LOMA 301 – 
Administração de Seguros.
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ARE 144 – PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DE RESSEGURO 

LIVRO-TEXTO E CADERNO DE EXERCÍCIOS – AICPCU/IIA | AUTOR:  
CONNOR M. HARRISON | 1ª EDIÇÃO | 414 E 284 PÁGINAS

Esse livro oferece ao leitor uma visão geral e abrangente do 
resseguro, como, por exemplo, suas funções, seus tipos de 
operações, suas coberturas e as cláusulas comuns a todos os 
tratados de resseguro, entre outros assuntos.

PÚBLICO-ALVO

Estudantes que almejam obter o título de qualificação profissional 
de Associate in Reinsurance (ARe) do AICPCU/IIA ou profissionais de 
seguradoras, resseguradoras e corretoras que desejam aprofundar 
conhecimentos sobre o assunto resseguro e seu funcionamento no 
mercado norte-americano.

PFLP 100 – FUNDAMENTOS DO SERVIÇO  
DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 

LIVRO-TEXTO E CADERNO DE EXERCÍCIOS – LOMA | AUTORES: MARK ADEL, 
BARBARA FOXENBERGER BROWN, DAVID A. LEWIS E MARTHA PARKER  
| 1ª EDIÇÃO | 484 E 144 PÁGINAS

Esse livro avalia a importância do serviço de atendimento ao cliente 
para as empresas e para a indústria de serviços financeiros.

PÚBLICO-ALVO

Estudantes que estejam se preparando para realizar o exame 
PFLP 100 – Fundamentos do Serviço de Atendimento ao Cliente 
ou profissionais de seguros que queiram aprofundar seus 
conhecimentos sobre relacionamento com clientes, divulgação e 
distribuição de produtos e outros tópicos relacionados.
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CPCU 520 – OPERAÇÕES, REGULAMENTAÇÃO  
E CONTABILIDADE DE SEGUROS 

LIVRO-TEXTO E CADERNO DE EXERCÍCIOS – AICPCU/IIA | AUTORES:  
ANN E. MYHR E JAMES J. MARKHAM | 1ª EDIÇÃO | 640 E 244 PÁGINAS 

Essa publicação oferece uma visão geral sobre as operações de 
seguros dos ramos elementares e sobre como funciona o mecanismo 
do seguro. O conhecimento dos conceitos explicados permite ao 
estudante melhor entendimento dos desafios enfrentados pela 
indústria de seguros. O livro desenvolve temas como: demonstrações 
financeiras de seguradoras, contabilidade de seguros, administração 
financeira, processo de subscrição de riscos, funções de inspeção 
de riscos, controle, regulação e liquidação de sinistros, auditoria de 
prêmios, comercialização e canais de distribuição, além das funções 
do resseguro, processo de gerenciamento estratégico e ambiente 
global para as operações de seguro.

PÚBLICO-ALVO 

Candidatos ao Exame CPCU 520.

INTRODUÇÃO A SINISTROS 

LIVRO-TEXTO E CADERNO DE EXERCÍCIOS – AICPCU/IIA | AUTORAS:  
DONNA J. POPOW, DORIS HOOPES E PAMELA J. BROOKS | 2ª EDIÇÃO  
| 304 E 201 PÁGINAS 

A publicação mostra como se realiza a regulação de um sinistro 
e como essa tarefa se relaciona com a atividade de seguros. 
Essa segunda edição reúne o material da primeira e um material 
adicional, de modo que os iniciantes na área de sinistros possam 
desenvolver uma base sólida e abrangente sobre seguros 
e sinistros. O caderno de exercícios contém questões que 
complementam o estudo.

PÚBLICO-ALVO 

Estudantes do curso “Introdução a Sinistros”, do AICPCU/IIA, 
que se preparam para o Exame de Certificação, profissionais de 
seguradoras, resseguradoras, grandes segurados e corretoras.
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INTRODUÇÃO AO GERENCIAMENTO DE RISCOS  
– AICPCU/IIA 

AUTOR: WARREN T. HOPE | 1ª EDIÇÃO | 136 PÁGINAS 

Técnicas básicas de gerenciamento de riscos, além de 
ensinamentos sobre produtividade, benefícios e custos 
decorrentes da prática da atividade.

PÚBLICO-ALVO 

Estudantes do curso “Introdução ao Gerenciamento de Riscos”, 
do AICPCU/IIA, que se preparam para o Exame de Certificação, 
profissionais de seguradoras, resseguradoras, grandes segurados 
e grandes corretoras.

INTRODUÇÃO À SUBSCRIÇÃO 

LIVRO-TEXTO E CADERNO DE EXERCÍCIOS) – AICPCU/IIA |  
AUTOR: EVERETT RANDALL | 1ª EDIÇÃO | 232 E 116 PÁGINAS 

Os princípios da subscrição e sua prática, exames de propostas e 
outros pedidos para a cobertura de riscos. O caderno de exercícios 
contém questões de revisão que complementam o estudo.

PÚBLICO-ALVO 

Estudantes do curso “Introdução à Subscrição de Riscos”,  
do AICPCU/IIA, que se preparam para o Exame de Certificação, 
profissionais de seguradoras, resseguradoras, grandes segurados 
e corretoras.
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A Escola Nacional de Seguros foi fundada em 1971, com a missão de desenvolver o 

mercado de seguros através da geração e difusão de conhecimento e da capacita-

ção de profissionais.

A princípio com um ensino voltado para a parte técnica, a Escola elaborou o curso para 

formação e habilitação de corretores de seguros – o mais requisitado entre os oferecidos pela 

instituição – e outros programas educacionais, como palestras, workshops, seminários e apoio 

a pesquisa, atividade que hoje se dá sob a competência do Centro de Pesquisa e Economia  

do Seguro (CPES). Com a crescente demanda por qualificação de nível superior, em 2005, 

a Escola foi autorizada pelo Ministério da Educação (MEC) a ministrar, no Rio de Janeiro, a 

graduação em Administração de Empresas com ênfase em Seguros e Previdência, a primeira 

do Brasil com tais características. Desde 2009, o curso também é dado em São Paulo.

Em menos de uma década, a Escola tornou-se a terceira melhor faculdade de Administração 

das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, considerando o ranking do Índice Geral de 

Cursos (IGC), medido pelo Inep/MEC. Por sua excelência na área de administração, seguros 

e previdência, a instituição fundou, em 2014, o Centro de Pesquisa e Economia do Seguro 

(CPES), com o objetivo de analisar os caminhos da indústria de seguros nacional, provendo-a 

de novos conhecimentos e tecnologias sobre os principais temas que afetam esse mercado: 

mudanças climáticas, mortalidade no trânsito e aspectos da demografia brasileira. 

A Escola Nacional de Seguros tem sede no Rio de Janeiro, conta com outras doze unidades 

regionais e está presente em cerca de 80 cidades de todo o país, através de parcerias, 

atendendo a mais de 10 mil alunos por ano, por meio de aulas e eventos presenciais e também 

à distância. Consegue, assim, manter e expandir o elevado padrão de qualidade que é sua 

marca, bem como ratificar sua condição de maior e melhor escola de seguros do Brasil.

w w w . f u n e n s e g . o r g . b r


