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de trato a los asegurados, beneficiarios y terceros perjudicados, los acuerdos entre empresas de
seguros, las directrices para publicidad, la política de gestión de reclamaciones y los requisitos para el
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1. Introdução

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões – ASF
é a autoridade portuguesa encarregada da regulação e supervisão,
tanto prudencial quanto comportamental, da atividade seguradora,
resseguradora, dos fundos de pensões e respectivas entidades gestoras
e da mediação de seguros.1

Figura 1 – Organograma da ASF

1

Maiores informações sobre a apresentação da autoridade de supervisão em www.asf.com.pt
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Em Portugal, o Decreto-Lei nº 1/2015 estabelece o estatuto da Autoridade
de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensão. De acordo com o artigo
6º do Capítulo II do Anexo do referido diploma legal, a ASF tem por
missão assegurar o bom funcionamento do mercado segurador e dos
fundos de pensões, promovendo a estabilidade e solidez financeira
das entidades sob a sua supervisão, bem como da garantia da
manutenção de elevados padrões de conduta por parte das mesmas,
visando, principalmente, à proteção dos tomadores de seguros,
segurados, subscritores, participantes, beneficiários e lesados.
No âmbito do desenvolvimento de conhecimentos técnicos e da divulgação
de informação pública, compete ao conselho de administração, com
auxílio dos departamentos indicados no organograma, promover a
publicação de um relatório anual sobre o acompanhamento e regulação
da conduta de mercado das entidades sob supervisão, em conformidade
com alínea “c” do item 8 do artigo 16 do Estatuto da ASF.
Esse estudo consolida as ações de fiscalização com estatísticas sobre
o cumprimento das disposições legais e sobre o nível dos padrões de
conduta, identificando se estão de acordo com as melhores práticas, em
especial quanto à (i) informação que os supervisionados estão obrigados
a publicar ou a disponibilizar para o mercado; (ii) aos procedimentos
adotados na regularização de sinistros e a observância dos prazos
legais; e (iii) à conformidade legal da estrutura técnica e jurídica dos
produtos colocados à disposição do consumidor e da forma como estes
são comercializados, quer diretamente, quer através de um mediador
de seguros.2
Em 2014, o Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado
asseverou o conceito de conduta de mercado como “o comportamento
das entidades supervisionadas (ou de seus representantes) no seu
relacionamento com os tomadores de seguros (potenciais ou efetivos),
segurados, beneficiários ou terceiros lesados antes, durante e após
a celebração dos contratos, e que, quando inapropriado, pode lesar os
interesses daqueles ou afetar a reputação do mercado, bem como a
confiança que os consumidores nele depositam”.3

ASF. Guia de Seguros e Fundos de Pensão. 3ª ed. 2015. p.18. Disponível em: https://www.asf.com.pt/NR/
rdonlyres/3F64D61A-BCDE-48F3-8C36-244F65CD9CAE/0/GuiadeSeguroseFundosdePens%C3%B5es_2015.
pdf. Acesso em: 10 mai. 2019.
3
ASF. Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado 2014. Edição 2015. Disponível em: https://
www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/F15E9D7A-A74B-4F86-9CB1-25329CC27F21/0/ASFRRSCM2014.pdf .Acesso em:
10 mai. 2019.
2
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2. Enquadramento
jurídico da
supervisão
comportamental

A atividade do supervisor no aspecto comportamental tem por objetivo
zelar pela correta aplicação da legislação e regulamentação em vigor
e pela adoção de boas práticas por parte do mercado.
O enquadramento geral da atuação da ASF na supervisão de conduta do
mercado é dado (i) pelo Decreto-Lei nº 72/2008, que estabelece o regime
jurídico do contrato de seguro (RJCS); (ii) pela Lei nº 147/2015, que
aprova o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e
resseguradora (RJAE); (iii) pelo Decreto‑Lei nº 1/2015, que estabelece o
estatuto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensão;
(iv) pela Norma Regulamentar nº 2/2013-R, que estabelece as Normas
de Conduta de Mercado; e (v) pelo Código Civil Português.
Para o seguro automóvel, aplica-se o Decreto nº 291/2007, que aprova
o regime do sistema do seguro obrigatório de responsabilidade civil
automóvel e transpõe parcialmente para a ordem jurídica interna a
Diretiva nº 2005/14/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11
de maio, que altera as Diretivas nº 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE
e 90/232/CEE, do Conselho, e a Diretiva nº 2000/26/CE, relativas ao
seguro de responsabilidade civil resultante da circulação de veículos.
Também se deve observar a Norma Regulamentar nº 16/2007-R, que
aborda o regime de regularização de sinistros no âmbito do seguro
automóvel, com as alterações dadas pela Norma Regulamentar
nº 7/2009-R e Norma Regulamentar nº 17/2010-R.
Adicionalmente, a ASF vale-se (i) do Decreto-Lei nº 57/2008, que
estabelece o regime aplicável às práticas comerciais desleais das
empresas nas relações com os consumidores, ocorridas antes, durante
ou após uma transação comercial relativa a um bem ou serviço,
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2005/29/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho, que diz respeito às práticas
comerciais desleais das empresas nas relações com os consumidores
no mercado interno; (ii) do Decreto-Lei nº 134/2009, que estabelece
o regime jurídico aplicável à prestação de serviços de promoção,
informação e apoio aos consumidores e utentes através de centros
telefônicos de relacionamento (call centers); e (iii) da Lei nº 24/96, que
fixa o regime legal aplicável à defesa dos consumidores.
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3. Princípios
gerais de
conduta
de mercado
consagrados
no regime jurídico
de acesso e
exercício da
atividade
seguradora e
resseguradora

As seguradoras têm a obrigação de agir de maneira diligente, equitativa
e transparente no relacionamento com o mercado. Para isso, devem
definir e rever regularmente uma política de concepção e aprovação de
produtos de seguros e das correspondentes alterações significativas,
quer técnicas, quer jurídicas, considerando todas as fases contratuais
e assegurando que a mesma é adequadamente implementada e o
respectivo cumprimento, monitorado.

3.1. Política de
concepção e
aprovação de
produtos
de seguros

Dessa forma, a política de concepção e aprovação de produtos de
seguros corresponde a um conjunto de procedimentos, funções e
estratégias da seguradora para criar e lançar produtos no mercado.
Também para acompanhar, rever e distribuir esses produtos durante o
respectivo ciclo de vida, que consiste no período compreendido entre
o momento em que se inicia o processo de concepção e o momento
em que cessa a existência do produto de seguros no mercado – e não
quando se encerra sua comercialização.
Obrigatoriamente, essa política deve incluir a identificação do perfil dos
segurados que compõem o mercado-alvo do produto e deve garantir que
os riscos relevantes para esse escopo sejam devidamente avaliados.
Também deve detalhar que a estratégia de distribuição se mostre
consistente com o mercado-alvo identificado.
No mais, as seguradoras devem elaborar uma estrutura de prêmio ou de
custos do produto, garantindo que a forma como são desenvolvidos não
gera situações de conflito com os interesses de segurados e beneficiários
nem colabora para agravá-las.
A responsabilidade pela definição e aprovação da política de concepção
e aprovação de produtos de seguros e pela implementação, revisão
e verificação contínua do cumprimento dessa política é do órgão de
administração da sociedade seguradora.
Antes do lançamento do produto no mercado ou da introdução do
mesmo em um novo segmento, ou, ainda, antes da efetivação
de alterações significativas nos produtos já concebidos, a seguradora
deve desenvolver testes de produtos e, se necessário, análises
de cenários, para avaliar a aderência do produto aos objetivos do
mercado-alvo durante o ciclo de vida.
Se após a introdução do produto no mercado houver a identificação
de situações que prejudiquem ou possam prejudicar os interesses dos
segurados ou beneficiários, seja por meio de monitoramento, aviso por
distribuidores ou mesmo por reclamações, é preciso adotar todas as
medidas corretivas necessárias para minimizar os impactos negativos
e prevenir a repetição do problema.
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De acordo com o trabalho de análise e acompanhamento, a ASF poderá
proibir ou impedir a comercialização de produtos de seguros que
lesem ou possam lesar os interesses dos consumidores indicados no
correspondente perfil ou por induzirem ou contribuírem manifestamente
para agravar situações de conflito com os seus interesses.
3.2 Política
de tratamento

As seguradoras são obrigadas a estabelecer uma política de tratamento
que defina como se dará o seu relacionamento com os estipulantes,
segurados, beneficiários e terceiros lesados.
O objetivo dessa política é fazer com que a seguradora cumpra,
adequadamente, os deveres de informação, devendo discorrer sobre
um conteúdo mínimo elencado no artigo 5º da Norma Regulamentar
nº 2/2013‑R, a saber:
•

O tratamento equitativo, diligente e transparente dos tomadores de
seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados;

•

O tratamento adequado das necessidades de informação e de
esclarecimento dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários
ou terceiros lesados, atendendo ao respectivo perfil e à natureza e
complexidade da situação;

•

A administração correta dos dados pessoais dos tomadores de
seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados;

•

A prevenção e a gestão de conflitos de interesse, designadamente
no âmbito da gestão de reclamações;

•

A gestão célere e eficiente dos processos relativos a tomadores de
seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, notadamente
em matéria de sinistros e de reclamações;

•

A qualificação apropriada dos colaboradores, em especial os
que contatam diretamente os tomadores de seguros, segurados,
beneficiários ou terceiros lesados, no sentido de assegurar a
qualidade do atendimento, presencial e não presencial;

•

A definição do conteúdo mínimo da informação a prestar aos
tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados
no âmbito da política antifraude;

•

Os mecanismos de reporte interno e monitoração do cumprimento
da política de tratamento.

Caso a política de tratamento de uma seguradora não atenda ao conteúdo
mínimo ou não assegure devidamente o direito de informação e/ou
esclarecimento dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários e
terceiros lesados, a ASF pode determinar sua alteração.
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3.3 Acordos
entre empresas
de seguros

Se duas ou mais seguradoras ajustarem acordos, especialmente em
matéria de regularização de sinistros, que possam trazer impacto no
relacionamento com os tomadores de seguros, segurados, beneficiários
e terceiros lesados, a ASF deverá ser comunicada dos termos do
protocolo, convenção ou o instrumento jurídico adotados, no prazo
máximo de 10 dias, a contar da data de celebração.

3.4 Publicidade

Compete à ASF a supervisão do cumprimento das disposições legais,
regulamentares ou administrativas, gerais ou especiais, aplicáveis em
matéria de publicidade das seguradoras.
Caso uma publicidade não respeite as limitações impostas pelo
ordenamento jurídico, a ASF, sem prejuízo das sanções aplicáveis,
poderá (i) ordenar as modificações necessárias para pôr fim às
irregularidades; (ii) exigir a suspensão das ações publicitárias em causa;
e/ou (iii) determinar a imediata publicação pelo responsável de retificação
apropriada. Nessa última hipótese, caso o infrator permaneça omisso,
a ASF pode substituir a empresa e promover a divulgação da correção
cabível.
Há algumas questões indispensáveis às quais a mensagem publicitária
deve atender como (i) ser verdadeira; (ii) não induzir o destinatário ao
erro; (iii) informar, com equilíbrio, sobre os aspectos fundamentais do
produto ou serviço; (iv) não infringir proibições e limitações e respeitar
os requisitos legais, de forma que a criatividade deve observar a lei.
É vedado tudo que seja contrário a direitos dos consumidores.
Em Portugal, nos seguros, a regra é a integração da mensagem
publicitária aos contratos, ou seja, as condições anunciadas fazem parte
dos contratos e prevalecem sobre as próprias condições contratuais.
De acordo com o artigo 5º, nº 1, alínea “a” da NR nº 03/2010-R, a
mensagem publicitária deve “indicar de forma clara e inequívoca, com
adequado relevo, a identificação da seguradora cuja atividade, produtos
ou serviços são objeto da publicidade, incluindo a respectiva firma ou
denominação e, sempre que as formas de comunicação e os meios de
difusão utilizados o permitam, o respectivo logotipo”.
Nesse sentido, a ASF decretou que as mensagens publicitárias devem
conter ou divulgar a menção “Não dispensa a consulta da informação
pré-contratual e contratual legalmente exigida” e que a expressão
“seguro contra todos os riscos” ou similar não deve ser utilizada.
A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões não faz
uma validação prévia de materiais publicitários, mas tem implementado
um sistema de monitoramento sistemático da publicidade realizada por
meio de televisão, rádio, imprensa e cartazes.
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3.5 Política
de gestão
de reclamações

As sociedades seguradoras devem instituir uma função autônoma
responsável pela gestão das reclamações que atue da recepção à
resposta, e que seja devidamente identificada interna e externamente,
tendo a responsabilidade de administrar os atos ou omissões da
empresa no relacionamento com os tomadores de seguros, segurados,
beneficiários e terceiros lesados.
Essa atividade deve ser desempenhada por pessoas idôneas e com
a qualificação profissional adequada, para que situações passíveis de
acarretar conflitos de interesse sejam satisfatoriamente prevenidas,
identificadas e tratadas.
O conteúdo mínimo do regulamento de funcionamento aplicável à gestão
de reclamações está disposto no artigo 9º da Norma Regulamentar nº
2/2013‑R, a saber:
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•

O modelo organizacional adotado para a gestão de reclamações,
incluindo os procedimentos internos aplicáveis e a identificação
clara e inequívoca do ponto de recepção e resposta e, se distinto,
das unidades orgânicas competentes pelo tratamento e apreciação
das mesmas;

•

Os requisitos mínimos e forma de apresentação das reclamações
pelos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros
lesados;

•

Os dados de contato, para efeitos de apresentação das reclamações
por parte dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou
terceiros lesados e, se distintos, para efeitos de acompanhamento
do processo relativo à demanda apresentada;

•

Os prazos a observar na gestão das reclamações dos tomadores
de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, incluindo
aqueles para a acusação da recepção das demandas;

•

A manutenção de sistemas adequados, designadamente sistemas
eletrônicos seguros, de registro da informação relativa à gestão das
reclamações e de arquivo de documentação;

•

A informação conexa à gestão das reclamações e documentação
associada a que os tomadores de seguros, segurados, beneficiários
ou terceiros lesados podem aceder e suas condições de acesso;

•

O dever de colaboração com o provedor do cliente que a empresa
de seguros tenha designado ou com um mecanismo de resolução
extrajudicial de litígios a que tenha aderido.

R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 15, n. 25, p. 35-50, jan. 2019/jun. 2019

Eduardo Santos Rente

A resposta ao reclamante deve ser apresentada pela seguradora em
linguagem clara e de forma completa e fundamentada, indicando as
opções que o interessado tem para prosseguir com o tratamento da
solicitação, caso discorde, integral ou parcialmente, do resultado obtido.
No site da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
podem ser obtidos os contatos dos gestores de reclamações de
cada seguradora. O reclamante tem a prerrogativa de apresentar o
requerimento diretamente na ASF, presencialmente, por e-mail ou via
Portal do Consumidor.
Na apreciação de reclamações, a ASF promove as diligências necessárias
para a análise do caso concreto, adotando as medidas adequadas
para interromper os descumprimentos, sem prejuízo da instauração
de procedimento de multa, quando cabível, em razão da gravidade ou
recorrência do desvio de conduta das entidades reclamadas.
3.6 Provedor
do cliente

Cabe à seguradora escolher o provedor do cliente (ouvidor), ao qual
os tomadores de seguros, segurados, beneficiários e terceiros lesados
podem apresentar reclamações sobre atos ou omissões daquelas
empresas, desde que não tenham sido resolvidas no âmbito da gestão
de reclamações.
O provedor (ouvidor) tem a atribuição de avaliar as demandas que lhe
sejam trazidas pelos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou
terceiros lesados, de acordo com os critérios e procedimentos fixados no
respectivo regulamento de funcionamento, elaborado pela empresa que
o designou. Tem poderes consultivos e pode apresentar recomendações
às seguradoras em decorrência do resultado obtido das reclamações
apreciadas.
Caso o ouvidor nomeado não preencha os requisitos ou não cumpra
os deveres do cargo, a ASF pode determinar a sua substituição, às
expensas da seguradora.
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4. Ação de
supervisão
on-site

As ações on-site consistem em avaliações ou inspeções locais
efetuadas pelos funcionários da autoridade supervisora. Em Portugal,
as ações credenciadas (aquelas previamente anunciadas ao fiscalizado)
obedecem ao seguinte diagrama:

Figura 2 – Fluxograma de ação de supervisão on-site
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Inicialmente, a área técnica elabora um plano de inspeção, que será
entregue ao Conselho de Administração da empresa, definindo os
objetivos e o âmbito da ação de supervisão, os tópicos de análise e as
informações que serão solicitadas ao supervisionado.
A inspeção começa com uma reunião com o Conselho de Administração
e/ou responsáveis das áreas. Na sequência, a equipe faz a análise
das informações solicitadas, bem como um exame e avaliação dos
procedimentos instituídos na empresa. Após isso, elabora-se o
relatório de inspeção contendo os objetivos, análises, conclusões e
recomendações obtidas pela equipe para debate com o fiscalizado.
As empresas têm o direito de estudar e comentar um relatório básico com
as conclusões e recomendações preliminares. Ao término, formalizam-se
as recomendações e conclusões finais com o envio de carta ao Conselho
de Administração.
Na hipótese de pendências, a ASF poderá iniciar uma nova ação de
supervisão, tanto off-site quanto on-site, sobre os mesmos temas ou
de maior abrangência, visando ao acompanhamento das medidas
adotadas pelo supervisionado em relação ao atendimento das exigências
e/ou recomendações apontadas na carta.

5. Ação de
supervisão
off-site

Essa modalidade de supervisão consiste no monitoramento de
parâmetros mínimos estabelecidos em lei ou nos regulamentos sem que
haja uma ação presencial de um funcionário do supervisor no fiscalizado.
Alguns exemplos de procedimentos efetuados pela ASF para o
acompanhamento à distância:
•

Monitoramento do controle de prazos de regularização de sinistros
no âmbito do seguro automóvel;

•

Verificação e análise dos tempos médios de regularização dos
sinistros de automóvel;

•

Análise de clausulados, prospectos e demais materiais relacionados
com a comercialização de produtos dos ramos de seguros não vida;

•

Reporte relativo à apreciação das reclamações do provedor do
Cliente;

•

Reporte relativo à gestão de reclamações pelas seguradoras;

•

Política antifraude;

•

Publicação dos documentos de prestação de contas das seguradoras;
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•

Divulgação da política de remuneração dos membros dos órgãos
de administração e de fiscalização e dos colaboradores.

•

Revisão e atualização do manual de procedimentos;

•

Sistema de notificação de comercialização de produtos de seguros
dos ramos não vida.

Há uma ação off-site específica para call centers em que é acompanhado
o cumprimento dos deveres legais impostos à prestação de serviços
de promoção, informação e apoio aos consumidores e cidadãos.
Efetivamente, analisa-se o menu eletrônico, aferindo se a informação é
prestada de forma clara e objetiva e em linguagem acessível, bem como
a possibilidade de a empresa devolver a chamada num determinado
prazo.
Inicialmente, as ações sobre os call centers das seguradoras foram
concentradas nas operadoras que privilegiavam a contratação de
seguros à distância, mas, atualmente, abrangem todas as empresas
de seguros.

6. Considerações
finais

O objetivo deste artigo foi apresentar a base do enquadramento jurídico
da supervisão de conduta de mercado de Portugal e uma visão geral
dos princípios que norteiam as ações da autoridade de supervisão de
seguros. A partir dessa fundamentação, são obtidos os parâmetros
e desenvolvidos os procedimentos para as inspeções locais (on-site) e
para os acompanhamentos à distância (off-site).
A supervisão comportamental foca na relação das seguradoras com os
segurados, estipulantes, beneficiários e terceiros prejudicados e procura
garantir a transparência e a regularidade do funcionamento do mercado,
nomeadamente, na proteção do público consumidor, fiscalizando o
cumprimento das normas de conduta, dos deveres de informação,
das regras relativas à publicidade, do conflito de interesses e das
medidas de controles internos das empresas em operação.
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