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COMO O CORRETOR DE SEGUROS DEVE LIDAR 
COM A RESOLUÇÃO SUSEP 382

Prezado colega corretor de seguros,

Como já de amplo conhecimento no mercado, desde janeiro de 2021, está em pleno vigor o cumprimento da resolução 382 da 
SUSEP, emitida desde março de 2020. 

Depois de muita repercussão no mercado, em virtude das evidentes falhas no processo de transparência que esta medida traz, e 
da falta de compreensão da realidade do mercado seguros automóvel que esta medida pode acarretar, nós do mentor do corretor, 
decidimos nos posicionar, e cumprir nosso papel de orientar o corretor sobre a melhor maneira de cumprir esta determinação. 

Assim, salientamos abaixo os pontos-chave para os quais o corretor deve se atentar. 

A resolução tem a prerrogativa de trazer transparência ao mercado de seguros, e em seu art. 1º. Registra seu objetivo de “dispor 
sobre princípios a serem observados nas práticas de conduta adotadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, 
entidades abertas de previdência complementar e intermediários de produtos de seguros, de capitalização e de previdência 
complementar aberta, no que se refere ao relacionamento com o cliente, ao longo do ciclo de vida dos produtos por eles 
comercializados, intermediados ou distribuídos, bem como sobre o uso do cliente oculto na atividade de supervisão da SUSEP, na 
forma definida por esta resolução”, além de outras providências. 

O maior ponto de controvérsia gira em torno do capitulo III - dos intermediários, mais precisamente no art. 4º: 



• Art. 4º: “A relação entre o ente supervisionado e o intermediário não deve prejudicar o tratamento adequado

do cliente, devendo ficar claro para os clientes qualquer conflito de interesses decorrente desta relação”).

• Importante observar o conteúdo do §1º: “Antes da aquisição de produto de seguro, de capitalização ou de

previdência complementar aberta, o intermediário deve disponibilizar formalmente ao cliente, no mínimo,

informações sobre:

• E segue completo pelo Inciso IV: “O montante de sua remuneração pela intermediação do contrato,

acompanhado dos respectivos valores de prêmio comercial ou contribuição do contrato a ser celebrado.



Portanto, a resolução dita que o Corretor de seguros está OBRIGADO a 

• a) DISPONIBILIZAR UMA INFORMAÇÃO 

• b) ESTA INFORMAÇÃO É O MONTANTE DE SUA REMUNERAÇÃO

• c) ESTA INFORMAÇÃO DEVE SER DISPONIBILIZADA (POR QUALQUER MEIO) DESDE QUE 

SEJA ANTES DO FECHAMENTO DO NEGÓCIO, e, portanto, no ato de PROPOSTA. 



INTERPRETAÇÃO DA MEDIDA:

Como já publicado em meu artigo no LinkedIn a resolução nos permite uma interpretação de seu texto, posto que a expressão 

“DISPONIBILIZAR” é textualmente definida no dicionário brasileiro como o ato de “fazer ou tornar disponível; de pôr à 

disposição algo”. Seus sinônimos são expressões possibilitar, facultar, estender, facilitar, dispor, oportunizar, viabilizar, ensejar, 

permitir, autorizar ou liberar. Desta forma, não se encontrará também a expressão “disponibilizar” em nenhum dicionário onde 

se busque sinônimos das expressões “DAR” ou “FORNECER”. 

Outra expressão onde cabe interpretação é “montante”, termo utilizado principalmente em áreas financeiras, tal como na 

contabilidade, e que pode ser definido como a “quantidade de dinheiro que uma pessoa física ou jurídica possui, ou seja, uma 

soma de capitais, algo que possa ser contado, uma quantia”, e assim sendo, não pode ser expressa em termos percentuais.



COMO ATENDER A RESOLUÇÃO 382:

A solução que encontramos aqui no Mentor do Corretor, para atender de maneira INCONTESTE a determinação do

CNSP/SUSEP foi a de tornar disponível o valor da comissão da proposta em algum meio de negociação, ou mesmo após a

apresentação da proposta, desde que seja enviada ao segurado, de forma comprovada e antes do fechamento, o que vale dizer,

antes do aceite e da assinatura na proposta.

Segue abaixo um modelo do texto que consideramos adequado para esta ação, e que deve ser enviado ao cliente ANTES DO

FECHAMENTO, na proposta, orçamento, anexo, ou mesmo no corpo do e-mail de fechamento (EM TEMPO: Não

recomendamos que envie este texto no WhatsApp de fechamento pois não se trata de ferramenta formal e que permita gravar as

informações enviadas ao cliente, e, portanto, não poderá ser usada como comprovação de seu procedimento)



Prezado cliente:

Conforme determinado pelo lei 8078 (11/09/1990), Código de Defesa do Consumidor, e em consonância com o disposto pelo

Cap. III, Art. 4º, Par. 1º, IV da resolução 382, emitida em 04/03/20 pela SUSEP, SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS,

que versa sobre princípios a serem observados nas práticas de conduta adotadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de

capitalização, entidades abertas de previdência complementar e intermediários, no que se refere ao relacionamento com o cliente,

cabe informar que o montante de remuneração da presente proposta de seguro já está devidamente disponibilizado para sua

consulta em nosso sítio eletrônico: www.SUA CORRETORA.COM.BR

(Ou através de nossa central de atendimento, se preferir que a informação seja enviada por atendente, ou você mesmo)



FIG. 1.: EXEMPLO DE DISPONIBILIZAÇÃO VIA SITE



No site, o cliente terá acesso ao mesmo texto porem com uma terminação diferente: 

Prezado cliente,

Em atendimento à resolução 382, emitida em 04/03/20 pela SUSEP, SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, em 

especial quanto às obrigações descritas pelo Cap. III, Art. 4º, Par. 1º, IV, que dispõe sobre princípios a serem observados nas 

práticas de conduta adotadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência 

complementar e intermediários, no que se refere ao relacionamento com o cliente, informamos que o montante de remuneração 

de sua proposta de seguros já está disponibilizado e para sua consulta basta identificar sua proposta nos campos abaixo: 



Após o preenchimento 
dos campos de 
identificação, o site 
envia a resposta 
automática: 
“sua solicitação foi 
recebida com sucesso. 
A informação solicitada 
está sendo processada 
pelo nosso sistema e 
será enviada em até 24 
horas”



COMO INFORMAR O “MONTANTE”:
Mais uma vez observamos que a informação exigida não é O PERCENTUAL DE COMISSÃO E SIM O VALOR QUE SERÁ RECEBIDA 

DA SEGURADORA, assim, nossa abordagem, para que o cliente tenha uma real percepção desta remuneração, informaremos ao cliente

um demonstrativo contendo todos os custos envolvidos no processo de uma corretora de seguros, o que permitirá informarmos ao 

cliente aquilo que pode ser considerada uma remuneração líquida, mais próxima da realidade do corretor.

O Formato sugerido é uma PLANILHA, contendo as informações que o corretor considera corretas para chegar aos valores líquidos: 



CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Em nossa opinião, ressaltamos que o corretor não deve entrar em “rota de colisão”, e se “recusar” a fornecer esta informação, nem sequer fornece 

informação inverídica, pois trata-se de LEI e que, portanto, deve ser cumprida. 

Além disso, o próprio dispositivo já deixa claro que haverá fiscalização através do “cliente oculto” e que acarretar pesadas multas em caso do 

descumprimento desta medida. 

CAPÍTULO V 

DO CLIENTE OCULTO 

Art. 9o O cliente oculto poderá́ pesquisar, simular e testar, de forma presencial ou remota, o processo de contratação, a distribuição, a intermediação, a 

promoção, a divulgação e a prestação de informações de produtos, de serviços ou de operações relativos a seguro, capitalização ou previdência 

complementar aberta, com vistas a verificar a adequação das práticas de conduta de intermediários e entes supervisionados à regulação vigente. 

Parágrafo único. O ente supervisionado ou o intermediário não precisam ser avisados sobre a atividade de supervisão do cliente oculto. 

CAPÍTULO VI 

Das disposições finais 

Art. 10. O não cumprimento do disposto nesta Resolução sujeita os entes supervisionados as sanções e penalidades cabíveis, conforme regulação 

vigente, inclusive a suspensão da comercialização dos produtos e a inclusão no cadastro de pendências da Susep. 



SOBRE A TRANSPARÊNCIA DO MERCADO:
Nossa avaliação final é a de que, esta resolução, embora alegadamente “bem intencionada”, lamentavelmente desperdiça a 

oportunidade de trazer maiores avanços sobre as melhores práticas de mercado, posto que o dispositivo é excessivamente falho,

tendencioso e ambíguo. 

Como exemplo desta falha, não podemos deixar de observar que embora o CNSP/SUSEP estejam excessivamente preocupado 

com a transparência sobre os 25% da remuneração do corretor, infelizmente ainda permitem uma enorme lacuna quanto aos 

modelos de precificação de seguros auto entre as próprias Cia seguradoras, com diferenças incríveis e que, não raro, chegam a até 

400% de variação entre o mesmo seguro, do mesmo perfil, em diferentes congêneres.

Não obstante, acreditamos que esta pode ser uma EXCELENTE OPORTUNIDADE PARA QUE O CORRETOR POSSA 

ESCLARECER SEU VALOR AO MERCADO, deixando claro os custos e os inúmeros serviços que ele presta, inclusive no sentido 

de validar INCLUSIVE COMISSÕES MAIORES, e evitando assim que o leilão de preços a partir de descontos de comissão seja 

perpetuado em nosso mercado. Esperamos ter colaborado com você, corretor de seguros para o sucesso do seu negócio. 

Se você gostou da nossa orientação, inscreva-se em nosso canal do Youtube, pelo https://www.youtube.com/channel/UCoIZY-OYx-

yxfeefcGL7Ofg

Para mais soluções para o Corretor, não deixe de conhecer o MAIOR PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA 

CORRETORES DO MERCADO, O WWW.MENTORDOCORRETOR.COM.BR

https://www.youtube.com/channel/UCoIZY-OYx-yxfeefcGL7Ofg
http://www.mentordocorretor.com.br/

