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CONGRESSO DE RESSEGURO ABORDA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR
REINSURANCE CONGRESS APPPROACHES THE SECTOR'S DEVELOPMENT

In the seventh edition of the reinsurance meeting, to be 
held on April 10 and 11 at the Windsor Convention & 
Expo Center in Barra da Tijuca (RJ), issues of extreme 
relevance to the reinsurance industry will be discussed 
and analyzed by specialists.
Among the most outstanding topics are the regulatory 
changes, internationalization and competitiveness of 
Brazilian reinsurance in Latin America.
And also on risk factors and regulation of claims in the 
cyber area, among other essential guidelines for those who 
want to improve knowledge and leverage new business. 
The meeting wants to provide the segment with a high level 
forum for technical, political and economic discussions.
The objective is to highlight and develop this market, 
not only in Brazil, but especially in the world. This time, 
participants will see new areas of coexistence designed 
to facilitate networking between them. Idealized by the 
National Federation of Reinsurance Companies (Fe-
naber), with the institutional support of the National 
Confederation of Insurance Companies (CNseg) and 
the National Insurance School (ENS), the Meeting has 
already won the Caio 2017 prize in the category "Best 
International Congress of Brazil" the Oscars of Events. 
Must do, should not it?

Assuntos de extrema relevância para o setor de res-
seguro serão debatidos e analisados por especialistas 
nesta sétima edição do Encontro de Resseguro, que 
acontece nos dias 10 e 11 de abril, no Windsor Conven-
tion & Expo Center, na Barra da Tijuca (RJ). Entre os 
temas de maior destaque estão as mudanças regulató-
rias, a internacionalização e a competitividade do res-
seguro brasileiro na América Latina. Além disso, serão 
analisados fatores de risco e  também a regulação de 
sinistros na área cyber, entre outras pautas essenciais 
para quem deseja aperfeiçoar conhecimentos e alavan-
car novos negócios. O encontro busca proporcionar ao 
segmento um fórum de alto nível para discussões téc-
nicas, políticas e econômicas. O objetivo é evidenciar e 
ampliar esse mercado não só no Brasil, mas sobretudo 
no mundo. Desta vez, os participantes vão se deparar 
com novas áreas de convivência elaboradas para facili-
tar o networking entre eles. Idealizado pela Federação 
Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber), com 
o apoio institucional da Confederação Nacional das 
Seguradoras (CNseg) e da Escola Nacional de Seguros, 
o Encontro já venceu o prêmio Caio 2017 na categoria 
'Melhor Congresso Internacional do Brasil', considera-
do o Oscar dos eventos. Imperdível, não é? 
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7th Reinsurance Meeting highlights regulatory 

changes and their impacts

For seven years, the Rio de Janeiro Reinsuran-

ce Meeting offers the Brazilian insurance indus-

try a high level forum for technical, political and 
economic discussions, highlighting this important 
segment, which has been growing significantly in 
Brazil. They are two days dedicated to the debate of 
strategic issues, with the presentation of the current 
subjects that are in evidence all over the world.
 The event also provides networking among exe-

cutives responsible for the business, technical 
and management areas of insurance, reinsuran-

ce, brokerage firms, law firms and other players 
in the segment through exclusively created spa-

ces in the area of coexistence.
Realized by the National Federation of Reinsuran-

ce Companies (FENABER), with the institutional 
support of the National Confederation of Insurers 
(CNseg) and the National School of Insurance 
(ENS), each year the Meeting evolves and adapts 
to the needs of its participants.

São dois dias dedicados ao debate
de questões estratégicas, com a 
apresentação de temas correntes

They are two days dedicated to the debate 
of strategic subjects, with the presentation 
of the current issues

 Winner of the category "Best International Con-

gress of Brazil" at the Caio 2017 Award - consi-
dered the Oscars of Events -, the Reinsurance 
Meeting arrives at this edition with a comprehen-

sive content that will address recent regulatory 
changes and their impacts on reinsurance acti-
vity in Brazil, climate change and agricultural in-

surance, the environment for the development of 
“insurtechs”, more competitiveness in the sector, 
among other topics relevant to professionals who 
want to update and develop career. 
Enjoy the next few days. We wish you all an 
excellent event! 

Há sete anos, 

o Encontro de 
Resseguro do 

Rio de Janei-

ro oferece ao 
setor de segu-

ros brasileiro 
um fórum de 
alto nível para 
discussões téc-

nicas, políticas 
e econômicas, 
colocando em 
destaque esse 

importante segmento, 
que vem crescendo 
expressivamente no 

Brasil. São dois dias dedicados ao debate de 
questões estratégicas, com a apresentação de 
temas correntes que estão em evidência ao re-

dor do mundo.
 O evento também proporciona, através dos es-

paços exclusivamente criados no formato de 
áreas de convivência, o networking entre os exe-

cutivos responsáveis pelas áreas de negócio, 
técnica e de gestão das empresas de seguros, 
resseguro, corretoras, escritórios de advocacia e 
demais players do segmento.
Realizado pela Federação Nacional das Empre-

sas de Resseguros (FENABER), com o apoio ins-

titucional da Confederação Nacional das Segura-

doras (CNseg) e da Escola Nacional de Seguros 
(ENS), o Encontro vem, a cada ano, evoluindo e se 
adaptando às necessidades de seus participantes.
Vencedor da categoria 'Melhor Congresso Inter-
nacional do Brasil' no Prêmio Caio 2017 - con-

siderado o Oscar dos eventos -, o Encontro de 
Resseguro chega à essa edição com um con-

teúdo abrangente, que abordará as recentes 
alterações regulatórias e seus impactos para a 
atividade do resseguro no Brasil, mudanças cli-
máticas e o seguro agrícola, o ambiente para o 
desenvolvimento das insurtechs, a competiti-
vidade no setor, entre outros temas relevantes 
aos profissionais que buscam atualização e 
desenvolvimento de carreira.
Aproveite os próximos dias. Desejamos a todos 
um excelente evento!

7º Encontro de Resseguro destaca as alterações 

regulatórias e seus impactos

FENABERFENABER
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Paulo Pereira, presidente da Federação 
Nacional das Empresas de Resseguro
Paulo Pereira, president of the National 
Federacion of Reinsurance Companies
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Informe Especial - What topics would you 
highlight at the 7th Reinsurance Meeting?
Márcio Coriolano - This edition of the Reinsur-
ance Meeting is even more focused on the future. 
The cybernetic and regulatory issue will have 
an increasingly strong impact on the segment. 
Therefore, in addition to the cyber risks, will be 
in debate its regulation of insurance claims and 
coverage available. We will also address innova-

tions, trends, what to expect from regulation and 
the impacts of climate change. This anticipation 
of future risks and opportunities is also a feature 
of the insurance and reinsurance sectors, which 
has prevention as one of its main focuses.
 

I.E. - Faced with the recovery of the economy, 
what are the best opportunities for companies?
M.C. - Moments of crisis require a sharper sense 
of foresight. Fortunately, we can note the increase 
in the awareness of Brazilians about the need to 

Informe Especial – Quais temas você desta-
caria do 7º Encontro de Resseguro?
Márcio Coriolano - Esta edição do Encontro de 
Resseguro tem um olhar ainda mais voltado para 
o futuro no qual a questão cibernética e regulató-

ria terá cada vez mais forte impacto no segmen-

to. Assim, além dos riscos cibernéticos, estarão 
em debate sua regulação de sinistros e cober-
turas disponíveis. Trataremos também de inova-

ções, tendências, o que esperar da regulação e 
os impactos das mudanças climáticas. Essa an-

tecipação aos riscos e oportunidades futuras é, 
inclusive, uma característica do setor segurador 
e ressegurador, que tem a prevenção como um 
de seus principais focos.
 

I.E. - Diante da recuperação da economia, quais 
as melhores oportunidades para as empresas?
M.C.- Momentos de crise exigem senso mais 
aguçado de previdência. Felizmente, podemos 

The reinsurance market presents 

positive prospects

Mercado de resseguro apresenta 

perspectivas positivas

CNseg

Márcio Coriolano, presidente da CNseg, expõe nesta entrevista os novos cenários e desafios do setor
Márcio Coriolano, the president of CNseg, speaks in this interview about the new scenarios and challenges of the sector
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Márcio Coriolano, 
presidente da CNseg
Márcio Coriolano, 
CNseg's president  



7especial II

CNseg

prepare for the future, which is the reason for the 
greater comparative growth of people's insurance 
between 2015 and 2017, particularly VGBL accu-

mulation plans and individual risk insurance. With 
the resumption of the economy and the increase 
of the income of the citizens, the expectation is 
that the consumption of property insurance, such 
as residential and auto insurance, grows. Howev-

er, we also expect the government to resume the 
infrastructure works. They are necessary for the 
sustained development of the country in which 
the insurance of large equity risks plays a deci-
sive role in guaranteeing these projects, which 
demand a large reinsurance share.
 

I.E. - What are the market trends and chal-
lenges for 2018?
M.C. - The expectation is that the market will 
grow more in 2018, both due to the improvement 
of the economic scenario and the increase in 
awareness of the importance of insurance, whose 
work the CNseg is an important incentive through 
its Insurance Education Program. However, all 
depends on the continuity of the fundamentals 
that characterized the economic policy of the last 
two years and the increase of real income of the 
population. Nor should we forget the resumption 
of structural reforms, such as social security and 
taxation. Regarding the reinsurance market, in 
particular, we observed in 2017 the strong growth 
in premium volume issued by local reinsurers, 
which amounted to R$ 7.89 billion between 
January and September, representing growth of 
23% over the same period of the previous year.
By 2018, our expectation is that this trend will 
continue, reinforced by the expectations that we 
aligned above for the insurance market and by a 
greater interaction with the international market. 
More information about this can be seen on the 
website: www.cnseg.org.br.

I.E. – What reasons motivated the arrival of the 
minister STF, Luís Roberto Barroso for the event?
M.C. - Minister Luiz Roberto Barroso is more 
than a jurist. He is a citizen interested in reflect-
ing on and opining on the great national issues 
that hover above everyday emergencies, such as 
the need to raise the level of ethics and solidar-
ity. As he is also pragmatic, the minister knows 
that a thriving business environment depends on 
Brazil's social and political stability. For the in-

surance market, such discussions are important in 
their dealings with predictability, solidarity and trust.
 

notar o aumento da conscientização dos brasi-
leiros em relação à necessidade de se preparar 
para o futuro, razão do maior crescimento com-

parativo dos seguros de pessoas entre 2015 e 
2017, particularmente dos planos de acumula-

ção VGBL e do seguro de vida individual de risco. 
Com a retomada da economia e o aumento da 
renda dos cidadãos, a expectativa é que cresça 
o consumo dos seguros patrimoniais, como o re-

sidencial e o seguro de automóveis. Porém, tam-

bém temos a expectativa que o governo retome 
as obras de infraestrutura. Elas são necessárias 
para o desenvolvimento sustentado do país no 
qual o seguro de grandes riscos patrimoniais tem 
um papel decisivo para a garantia desses projetos, 
que demandam grande participação do resseguro.
 

I.E. - Quais as tendências e desafios do mer-
cado para 2018?
M.C. -A expectativa é que o mercado cresça 
mais em 2018 tanto devido à melhoria do cenário 
econômico, como pelo aumento da conscienti-
zação da importância do seguro, cujo trabalho 
a CNseg é importante incentivadora por meio 
de seu Programa de Educação em Seguros. En-

tretanto, tudo dependerá da continuidade dos 
fundamentos que caracterizaram a política eco-

nômica dos últimos dois anos e do aumento da 
renda real da população. Também não podemos 
esquecer da retomada das reformas estruturais, 
como a da previdência e a tributária. Em relação 
ao mercado de resseguro, particularmente, ob-

servamos em 2017 o forte crescimento do vo-

lume do prêmio emitido por resseguradoras lo-

cais que, entre janeiro e setembro, foi de R$ 7,89 
bilhões, representando crescimento de 23% em 
relação ao mesmo período do ano anterior. Para 
2018, nossa expectativa é que essa tendência 
permaneça, reforçada pelas expectativas que ali-
nhamos acima para o segmento e por uma maior 
interação com o mercado internacional. Mais in-

formações sobre isso podem ser vistas no site: 
www.cnseg.org.br. 

I.E. – Quais razões motivaram a vinda do minis-
tro do STF, Luís Roberto Barroso para o evento?
M.C. -O ministro Luiz Roberto Barroso é mais do 
que um jurista. É um cidadão interessado em re-

fletir e opinar sobre as grandes questões nacio-

nais que pairam acima das emergências do dia 
a dia, como a necessidade de elevação do pata-

mar da ética e da solidariedade. Como também 
é pragmático, o ministro sabe que um ambiente 
próspero de negócios depende da estabilidade 
social e política do Brasil.  Para o mercado se-

gurador, esses debates são importantes pela sua 
própria natureza ao lidar com a previsibilidade, 
solidariedade e confiança.
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ESCOLA NACIONAL DE SEGUROSESCOLA NACIONAL DE SEGUROS

In the second half of last year, the National School 
of Insurance (ENS) received the authorization of 
the Ministry of Education (MEC) to launch the 
Distance Learning MBA of Insurance and Rein-

surance Management, the first MBA in this mo-

dality for the insurance market.
In the process of course regulation, the School 
had a maximum grade in all aspects evaluated by 
the MEC, which proves that the Distance Learn-

ing MBA has the same quality of the face-to-
face program, already recognized by insurance 
market professionals.
The main differential of the DL-MBA is to provide 
students with more flexibility in time and place of 
study, which represents a gain in autonomy in the 
progress of learning. With 26 subjects, the course 
has 480 classroom hours and lasts two years.
Another advantage is the investment, one-third 
less than the MBA face-to-face. The total amount 
of R$ 15,260.00 can be divided into 24 install-
ments and the partner companies of the School 
have special conditions.
The vacancies for the first two classes ended 
quickly, forcing the School to open enrollments 
for a third class, scheduled to begin in August.
According to the Director of Higher Education of 
the School, Mario Pinto, the MBA was developed 
to meet a great demand for specialized training 
in several cities of the Country with the goal of 
reaching those who do not have access to school 
units. "Organizing an MBA outside the Rio-São 
Paulo axis is not simple, but the insurance market 
has operations in places such as Belém, Manaus, 
Salvador, Fortaleza and Recife, for example, that 
demand this solution profile. Thus, the Distance 
Learning MBA inaugurates a new era," he says.
Subscriptions can be made on the School's web-

site, ens.edu.br/mba, and other information can be 
obtained by e-mail posgraduacao@ens.edu.br

No segundo semestre do ano passado, a Escola 
Nacional de Seguros (ENS) recebeu autorização 
do Ministério da Educação (MEC) para lança-

mento do MBA Gestão de Seguros e Resseguro 
a distância, o primeiro MBA nessa modalidade 
voltado ao  mercado de seguros.
Ao longo do processo de aprovação do curso, a 
Escola obteve nota máxima em todos os quesitos 
avaliados pelo MEC, o que comprova que o MBA 
tem a mesma qualidade do programa presencial, 
já reconhecido pelos profissionais do setor.
O principal diferencial do MBA EaD é propor-
cionar aos alunos mais flexibilidade de horário e 
local de estudo, o que representa um ganho de 
autonomia na condução do aprendizado. Com-

posto por 26 disciplinas, o curso tem 480 horas/
aula e duração de cerca de dois anos.
Outra vantagem diz respeito ao investimento, um 
terço menor do que o do MBA presencial. O valor 
total, de R$ 15.260,00, pode ser parcelado em 
24 vezes e empresas conveniadas à Escola têm 
condições especiais.
As vagas para as duas primeiras turmas se es-

gotaram rapidamente, o que obrigou a Escola 
a abrir inscrições para a terceira, marcada para 
começar em agosto.
De acordo com o diretor de Ensino Superior da 
Escola, Mario Pinto, o MBA foi desenvolvido para 
atender a uma grande demanda por formação 
especializada em diversas cidades do país e visa  
alcançar quem não tem acesso às unidades físi-
cas da Escola. “Organizar um MBA fora do eixo 
Rio-São Paulo não é simples, mas o mercado de 
seguros tem atuação em praças como Belém, 
Manaus, Salvador, Fortaleza e Recife, por exem-

plo, que demandam este tipo de oferta. Assim, o 
MBA a distância inaugura uma nova era”, afirma.
Os interessados devem se inscrever pelo site da 
Escola: ens.edu.br/mba e podem obter outras in-

formações pelo e-mail: posgraduacao@ens.edu.br.

Reinsurance professionals have now distance MBA

Profissionais de resseguro ganham MBA a distância

Curso teve ótima aceitação e já recebe inscrições para terceira turma
Course was very receptive and already receives inscriptions for the third class
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The Board of Abecor Directors - Brazilian As-

sociation of Reinsurance Brokerage Enterprises 
(Abecor-RE) has no simple response to market 
prospects, especially when our country starts a 
slow, gradual but steady economic recovery af-
ter two failed administrations, whose damages to 
Brazil will still be felt for more than a decade. 
The Insurance and Reinsurance markets are in-

cluded in this context. They are two important 
market niches that are instruments of develop-

ment for all productive sectors of the economy. 
Reinsurance, for example, is a risk transfer me-

chanism that is subject to multiple local and glo-

bal economic aspects that manifest in different 
intensities and directions.
The protection segment of insurance companies' 
portfolios should keep their prices stable when 
compared to 2017. There may be a small incre-

ase in case of contracts with claims occurring, 
with the exception of areas with very high acci-
dent rates. In some cases, we may notice increa-

sed protection at the same price. 
Purchase volume should also remain stable over 
last year given the relative stability in the pri-
mary insurance market. There is also a certain 
tendency to seek greater protection in the he-

alth portfolios due to the regulatory pressures 
suffered by the sector.
The assessment of the economy and policy are 
essential in the analysis of performance indica-

tors. The resumption of economic growth is clo-

sely linked to the processes of change, espe-

cially in social security issues, which may allow 
government to invest in infrastructure. There is 
a moderate optimism that comes from the per-
ception of more seriousness to the processes 
of bidding added to the improvement of recent 
economic indexes.  
Due to the elections, 2019 may be a year with 
many business opportunities. Thus, the next 11 
months should be dedicated to technical prepara-

tion, relationship building and process resolution for 
companies to find optimal progress environment.
To face new challenges, Abecor - RE seeks to 
innovate. That is why we made important deci-
sions for 2018. Our planning was based on the 
following pillars: greater approximation with 

ABECOR-RE

A diretoria 
da Abecor - 
A s s o c i a ç ã o 
Brasileira das 
Empresas de 
Cor re tagem 
de Resseguro 

(Abecor-RE) 
não tem res-

posta simples 
ou unânime 
em relação às 
perspectivas 
de mercado, 
principalmente 
quando o nos-

so país inicia 
uma lenta, 

gradual, mas firme recuperação econômica de-

pois de duas administrações ruinosas, cujos 
danos ao Brasil ainda se farão sentir por mais 
de uma década. 
É neste contexto que estão inseridos os merca-

dos de Seguros e de Resseguros, dois impor-
tantes nichos que são instrumentos de desen-

volvimento para todos os setores produtivos 
da economia. O resseguro, por exemplo, é um 
mecanismo de transferência de risco que está 
sujeito à múltiplos aspectos econômicos locais 
e globais, que se manifestam em intensidades e 
até mesmo sentidos distintos. 
A porção do segmento relacionada à proteção 
das carteiras de negócios das seguradoras deve 
manter seus preços estáveis quando compara-

dos à 2017. Talvez haja uma pequena elevação 
em caso de contratos com ocorrência de sinis-

tros, com exceção de áreas que possuem altíssi-
ma sinistralidade. Em alguns casos, poderemos 
notar aumento de proteção a um mesmo preço. 
O volume de compra também deve se manter 
estável em relação ao ano passado dada à relati-
va estabilidade no mercado primário de seguros. 
Existe também certa tendência de buscar maior 
proteção nas carteiras de saúde em função das 
pressões regulatórias sofridas pelo setor.
A avaliação da economia e da política são essen-

ciais na análise dos indicadores de desempenho. 

Prospects for the reinsurance brokerage 

market in 2018

Perspectivas para o mercado de corretagem de 

resseguros em 2018

Roberto da Rocha Azevedo,
presidente da Abecor-RE
Roberto da Rocha Azevedo,  
Abecor-RE's president
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market entities; creation of services for mem-

bers; financial equalization and improvement 
of internal processes.
We closed 2017 with several implementations 
developed since the founding of the association 
more than a decade ago. We can highlight: The 
discharge of the debt of  R$ 100,000.00 (One 
Hundred Thousand Reais) with ENS (National 
School of Insurance); the inclusion of Abecor-
-RE as maintainer of Ibracor- Brazilian Institute 
of Self-Regulation of the Brokerage Market for 
Insurance, Reinsurance, Capitalization and Open 
Complementary Pension Plans and also securi-
ties trading for reinsurance brokers from 2019. 
In addition, we have completed the write-off of 
our self-regulatory Arcore. We have promoted the 
amendment of Ibracor's articles of association, 
resulting in the creation of a specific board of 
directors for the reinsurance brokerage market. 
We have also managed to prepare a work plan to 
prepare the associated companies for the super-
vision of Ibracor, and also the Web Portal of the 
entity that since March already brings a series of 
services to members.
Lastly, we developed the advertising contract for 
partner companies of the web portal and also re-

leased a monthly economic index. Not satisfied, 
we also negotiated with Fenacor to move our offi-

ce to the Insurers' building, which will allow more 
interaction and synergy with other organizations 
in the market. So much has been done in a short 
time of management, but we still have enough 
work to do. We will provide our members with the 
indispensable support for the stability of their ac-

tivities, strengthening their presence in the rein-

surance market in close collaboration with CN-

seg, Fenaber, ENS and all other players in Brazil.

A avaliação da economia e da 
política são essenciais na análise 
dos indicadores de desempenho

The assessment of the economy 
and policy are essential in the 
analysis of performance indicators

ABECOR-RE

A retomada do crescimento econômico está inti-
mamente ligada aos processos de mudança, es-

pecialmente às questões da previdência social, 
que irá permitir que o governo atue nos investi-
mentos de infraestrutura. Há um otimismo mode-

rado que vem da percepção de mais seriedade 
aos processos de licitação somado à melhoria de 
índices econômicos  recentes.  
Em função das eleições, 2019 pode ser um ano 
com muitas oportunidades de negócios. Assim, 
os próximos 11 meses devem ser dedicados à 
preparação técnica, construção de relaciona-

mentos e a resolução de processos para que as 
empresas encontrem ótimo ambiente de progresso.
Para enfrentar novos desafios, a Abecor - RE 
procura inovar. Por isso, tomamos importantes 
decisões para 2018. Nosso planejamento se ba-

seou nos seguintes pilares: maior aproximação 
com as entidades do mercado; criação de servi-
ços para os associados; equalização financeira e 
melhoria dos processos internos.
Fechamos 2017 com diversas implementações 
desenvolvidas desde a fundação da associação 
há mais de uma década. Entre elas, podemos 
destacar: quitação da dívida de R$ 100 mil com 
a ENS (Escola Nacional de Seguros); inclusão da 
Abecor-RE como mantenedora do Ibracor- Ins-

tituto Brasileiro de Autorregulação do Mercado 
de Corretagem de Seguros, de Resseguros, de 
Capitalização e de Previdência Complementar 
Aberta e também negociação de valores para os 
corretores de resseguros a partir de 2019. 
Além disso, encerramos a baixa de nossa auto-

-reguladora Arcore. Promovemos a alteração de 
estatutos da Ibracor, o que resultou na criação de 
uma diretoria específica para o mercado de correta-

gem de resseguros. Conseguimos também elabo-

rar um plano de trabalho para preparar as empresas 
associadas em relação à fiscalização da Ibracor 
sem contar o novo portal da entidade que desde 
março já traz uma série de serviços aos associados. 
Por fim, criamos o contrato de propaganda a ser 
oferecido para empresas parceiras do portal e 
divulgamos um índice econômico mensal. Não 
satisfeitos negociamos ainda com a Fenacor a 
mudança do nosso escritório para o edifício das 
Seguradoras, o que possibilitará mais interação 
e sinergia com as demais organizações do mer-
cado. Portanto, muito foi feito em pouco tempo 
de gestão, mas ainda temos bastante trabalho 
pela frente. Vamos proporcionar aos nossos as-

sociados o apoio indispensável a estabilidade de 
suas atividades, fortalecendo a presença deles 
no mercado de resseguros em estreita colabo-

ração com a CNseg, Fenaber, ENS e todos os 
demais “players” do Brasil.
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Business partner in the Brazilian market since the 
1980s, reinsurer Munich Re has always been in-

vesting in Brazil. Twenty years ago it set up its 
first representative office. In 2008, became a lo-

cal reinsurer and investments have not stopped 
there. Although Brazil has undergone several 
political and economic uncertainties, Munich 
Re has always believed in the local potential 
for business generation.
In a context of constant changes, Munich Re 
remains vigilant, seeking to anticipate risks and 
future opportunities. With strong investments, 
the Company is commited to research and create 
products, digital platforms and innovative solutions.
Highly sophisticated clients, with high level of ex-

pectation and facing complex challenges require 
greater connectivity and efficiency along the val-
ue chain. Products designed to specific market 
niches, capital optimization solutions, cyber in-

surance, parametric weather-index cover, data 
analytics, including artificial intelligence modeling 
program, are some of the current examples Mu-

nich Re makes available to its clients. Three Bra-

zilian Insurtech startups have already attended 
the acceleration program created by Munich Re 
Group in Spain, called MundiLab. Another busi-
ness unit focused on Innovation is Digital Part-
ners, with a mission to reinvent insurance for the 
digital generation.
Munich Re do Brasil supports initiatives for cy-

bernetic risks coverage in the Brazilian market, 

Parceira do mercado brasileiro desde os anos 
80, a resseguradora Munich Re vem investindo 
no Brasil de forma contínua. Há 20 anos mon-

tou seu primeiro escritório de representação. Em 
2008, se tornou um ressegurador local e os in-

vestimentos não pararam por aí. Apesar do Bra-

sil ter passado por diversas incertezas políticas e 
econômicas, ela sempre acreditou no potencial 
de geração de negócios do país.
Com um cenário de  constantes transformações, 
a Munich Re mantém-se atenta, buscando ante-

cipar-se aos riscos e oportunidades do amanhã. 
A partir de investimentos robustos, ela dedica-se  
à pesquisa e à criação de produtos, plataformas 
digitais e soluções inovadoras.
Clientes cada vez mais sofisticados, exigentes e 
com desafios complexos demandam maior co-

nectividade e eficiência ao longo da cadeia de 
valor. Produtos com soluções específicas para 
determinados nichos de mercado, soluções vi-
sando a otimização do capital das seguradoras, 
seguros para ameaças cibernéticas, seguros 
paramétricos para eventos climáticos, proces-

samento e análise de grandes quantidades de 
dados, incluindo a adoção de modelos compu-

tacionais de inteligência artificial, são alguns dos 
exemplos atuais que a resseguradora coloca à 
disposição de seus clientes. Três startups brasi-
leiras voltadas ao mercado de seguros já partici-

Munich Re: crescimento e inovação 

Munich Re: Growth and Innovation 

Salas de Convivência e 
Inovação, onde há
 reuniões,  workshops e 
pequenos eventos
Living area  and Innovation 
room, where they hold 
meetings, workshops and 
small events
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bringing experience and know-how from the 
Group, which already invests in this segment 
for more than a decade and has a significant 
international performance.
And innovation also focus on the creation of new 
approaches and solutions in the traditional busi-
ness. Twenty years of local operation enabled 
Munich Re to understand the uniqueness of the 
Brazilian market, cultural aspects of the insur-
ance business, product offering and the increas-

ing demand to understand each client focus and 
operating model.
The company is on continuos enhancement . 
Its modern office with vibrant colors and casu-

al environment is an example of this approach. 
Regarding the quality of services offered, Munich 
Re is proud of being consistently praised in client 
surveys as the best reinsurer in claims payment, 
core activity of any insurer or reinsurer.    
The internal structure is flexible and, for each 
new initiative identified, a multidisciplinary team 
is rapidly formed to work on the development of 
a state-of-the-art solution. That is the case of the 
Capital Solutions team – topic of the article be-

low - composed by actuaries, underwriters and 
experts in accounting and tax. 
This refreshed performance is reflected on num-

bers. Business volume increases year after year, 
despite the adverse scenario in Brazil. The out-
look is continuous growth in 2018, with impact of 
innovation initiatives and new partnerships estab-

lished over the last year, with increased portfolio 
diversification, decreased volatility and growth of 
unexplored lines of business. But the focus is al-
ways on sustainable and profitable growth. This 
is another success of Munich Re do Brasil, which 
has been presenting successive increases in net 
income, consolidating even more expressive po-

sitions in net result and in the reserve coverage, 
ensuring solvency, crucial attribute of a reinsurer.

A Munich Re do Brasil já tem 
apoiado iniciativas para oferecer 
a cobertura de riscos cibernéticos 
no mercado brasileiro

Munich Re do Brasil supports 
initiatives for cybernetic risks 
coverage in the Brazilian market

param do ecossistema de aceleração de startups 
criado pelo grupo Munich Re na Espanha, o Mun-

diLab. Outra braço do grupo voltado a Inovação 
é a Digital Partners, cuja missão é reinventar o 
seguro para a geração digital.  
A Munich Re do Brasil já tem apoiado iniciativas 
para oferecer a cobertura de riscos cibernéticos 
no mercado brasileiro, aportando a experiência 
e know-how do grupo, que já investe neste seg-

mento há mais de uma década com uma atuação 
internacional de destaque.
E a inovação está também relacionada à criação 
de novas abordagens e soluções voltadas ao ne-

gócio tradicional. Os vinte anos de atuação no 
Brasil permitiram que a Munich Re se aprofun-

dasse nas peculiaridades do mercado brasileiro, 
na cultura de seguro do país, nos produtos comer-
cializados e nas crescentes demandas para enten-

der o foco e o modo de operação de cada cliente.
A empresa vive em constante renovação. Seu es-

critório moderno, com cores vibrantes e ambien-

tes descontraídos é um exemplo deste enfoque 
da resseguradora. Em relação à qualidade dos 
serviços oferecidos, a empresa se orgulha de 
ser constantemente elogiada em pesquisas com 
clientes como a resseguradora com melhor servi-
ço relacionado a pagamento de sinistros, a ativida-

de fim de qualquer seguradora ou resseguradora.      
A estrutura interna é flexível e, para cada nova 
iniciativa identificada uma equipe multidisciplinar 
é imediatamente constituída para trabalhar no 
desenvolvimento de uma solução de vanguarda. 
Esse é o caso do time focado em soluções de 
capital para as seguradoras - tema do artigo logo 
abaixo - composto por atuários, subscritores e es-

pecialistas em aspectos contáveis e tributários.  
Os números mostram o êxito da atuação reno-

vada da resseguradora . O volume de negócios 
cresce a cada ano, apesar do cenário adverso 
pelo qual o Brasil vem passando. A perspectiva 
é de continuo crescimento em 2018, com impac-

to da atuação em inovação e de novas parcerias 
conquistadas durante o último ano com maior 
diversificação do portfólio, menor volatilidade e 
com o crescimento de linhas de negócio antes 
menos exploradas. Mas o foco é sempre no cres-

cimento sustentável e rentável. Este é outro êxito 
da Munich Re do Brasil, que vem apresentando su-

cessivos aumentos no lucro líquido, consolidando 
posições ainda mais expressivas em patrimônio 
líquido e na cobertura das reservas, ratificando a 
solvência, atributo essencial para um ressegurador. 
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Capital Optimization is one solution that most drawn attention from clients
In the past few decades, changes in insurance capital requirements have been huge worldwide speaking. 
From the external point of view, represented by regulatory agencies, rating agencies or creditors, focus is 
on capital sufficiency. In the past, companies used to hold a minimum capital calculated through a per-
centage of written premium or incurred claims. Several crises involving many insurance companies showed 
there was a flaw in the rules. They were unable to capture a significant portion of the risks and , consequent-
ly, were updated. Today, in Brazil, regulatory capital considers both retained premiums and losses as 
well as operational risk, market risk and credit risk. In addition, insurers must have sufficient assets 
for technical reserves coverage.
From the internal perspective, hold by management and shareholders, capital efficiency is highlighted. Typ-

ical questions in this context are: what do I want as return over invested capital and how to get there? "In 
the past, these factors  were less relevant in the planning process: technical result was the prevailing KPI. With 
pressure of demanding shareholders, the view is changing. Today, the return on capital is increasingly important.
Munich Re has been adapting its internal processes to this new reality for many years and now is using this 
experience to benefit its clients: using reinsurance in a smart way is key to make a line of business profitable 
and, at the same time, fulfill the regulatory requirements.
Reinsurance not only operates as a risk transfer instrument, but also as an additional source of capital. Cost 
of this capital can be very attractive compared to alternatives such as stocks and debentures. 
The reinsurance contract, however, needs to be structured according to each client needs. And for that, 
Munich Re do Brasil combines global expertise with deep knowledge of local systems and regulatory spec-

ificities. Solutions developed locally were discussed with both auditors and regulators and fully endorsed. 
The first two business deals reinforce Brazil has the ideal market for this reinsurance solution.

Otimização de Capital é uma das soluções que mais tem atraído seus clientes

Nas últimas décadas, as mudanças em relação ao capital em seguros têm sido imensas em todo o mundo. 
Do ponto de vista externo, representado pelas agências reguladoras, as agências de rating ou credores, o 
foco está na suficiência de capital. No passado, as empresas costumavam manter um capital mínimo calcu-

lado através de um percentual do prêmio subscrito ou dos sinistros incorridos. Diversas crises envolvendo 
várias companhias de seguros mostraram que havia uma falha nas regras utilizadas. Elas não conseguiam 
capturar uma parcela importante dos riscos e consequentemente foram aprimoradas. Hoje, no Brasil, o 
capital regulatório leva em conta os prêmios retidos e as perdas, mas também o risco operacional, risco de 
mercado e de crédito. Além disso, as seguradoras devem possuir recursos líquidos suficientes.
Do ponto de vista interno, assumido pela administração e sócios acionistas, destaca-se a eficiência do capi-
tal. Perguntas típicas neste universo são:  que retorno eu quero ter com meu capital e como chegar lá?” No 
passado, essas considerações eram uma condição de menor importância no planejamento: a rentabilidade 
técnica era o KPI dominante. Com a pressão de acionistas exigentes, essa visão está mudando. Hoje, o 
retorno do capital fica cada vez mais importante.
A Munich Re, já há muitos anos, vem adaptando seus processos internos para essa nova realidade e agora 
aproveita essa experiência para beneficiar seus clientes: o uso inteligente do resseguro é a peça chave do 
quebra-cabeça para tornar rentável uma linha de negócios e, concomitantemente, contribuir para o atingir 
dos requerimentos regulatórios. 
O resseguro funciona como uma fonte adicional de capital e não só como uma ferramenta de transferência 
de risco. O custo desse capital pode ser muito atraente comparado com alternativas, como ações e debêntures. 
O contrato de resseguro, porém, precisa ser estruturado às necessidades de cada cliente. Para isso, a Mu-

nich Re do Brasil combina a experiência ao redor do mundo com o conhecimento profundo dos sistemas e 
peculiaridades regulatórias brasileiras. As soluções desenvolvidas localmente foram discutidas tanto com 
auditores quanto com o regulador e plenamente aceitas. Os primeiros dois casos fechados mostram que o 
Brasil é o mercado ideal para a utilização do resseguro desta forma.
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The Brazilian reinsurance market has been cha-

racterized by a permanent state of transition.
The reinsurance monopoly that was fundamental 
in the construction of the insurance market, no 
longer met the demands of society.
The opening in 2007 brought hope, by the mo-

ment the country was living and the organized 
way it was held, immediately attracting the big 

global players.
Entry barriers were 
established, mainly 
the preference of lo-

cal reinsurers for the 
40% portion of risks 
assigned in reinsuran-

ce, the general rule of 
minimum retention of 
50% of the risks subs-

cribed here in Brazil 
and the freedom for 
operations between 
cedants and their pa-

rent companies.
The early years were 
characterized by stab-

le rules and dialogue 
between the private 
sector and the regu-

latory state.
The relationship be-

tween insurers and 
reinsurers was good, 
with little litigation. We 
had a rapid adaptation 
of the judicial litigation 
practice, previously 
subject to the specifics 
of the monopolist rein-

surer, even evolving to 
modern conflict reso-

lution practices, espe-

cially arbitration.
In 2010 and 2011, the 
Government issued 
Resolutions CNSP no. 

224 and no. 232, which brought the market re-

serve and limited intra-group transactions. This 
reminded us that (i) the private sector still had to 
adopt behaviors that made state intervention less 
necessary, and (ii) the state was also (and still) the 

O mercado brasileiro de resseguros tem se carac-

terizado por um permanente estado de transição.
O monopólio do resseguro, que fora fundamental 
na construção do setor, já não atendia às deman-

das da sociedade. 
A abertura, em 2007, trouxe esperanças, pelo 
momento que vivia o país e pela forma or-
denada como foi realizada, atraindo imedia-

tamente os grandes 
players globais.
Foram estabelecidas 
barreiras de entrada, 
principalmente a prefe-

rência dos ressegura-

dores locais na parce-

la de 40% dos riscos 
cedidos em ressegu-

ro, a regra geral da 
retenção mínima de 
50% dos riscos aqui 
subscritos no Brasil e 
a liberdade para ope-

rações entre cedentes 
e suas matrizes.
Os primeiros anos ca-

racterizaram-se pe-

las regras estáveis e 
diálogo entre o setor 
privado e o Estado 
regulador.
As relações entre se-

guradoras e ressegu-

radores iam bem, com 
pequena litigiosidade. 
Tivemos rápida adap-

tação da prática de 
contencioso judicial, 
antes sujeito às espe-

cificidades do resse-

gurador monopolista, 
evoluindo inclusive 
para práticas moder-
nas de resolução de 
conflitos, especial-
mente a arbitragem.
Em 2010 e 2011, o Governo editou as Resolu-

ções CNSP n° 224 e n° 232, as quais trouxeram 
a reserva de mercado e limitaram operações 
intragrupo. Isso lembrou-nos de que (i) o setor 
privado ainda precisava adotar comportamentos 

Here we go, again, and in a new time.

E aqui vamos nós, de novo e num novo tempo.
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controller of state-owned enterprises, capable of 
intervening in the economy causing confusion 
and loss of reliability.
In 2015, deepened the economic crisis and evi-
dent the political crisis, the Government issued 
Resolution CNSP no. 325. Such a rule maintai-
ned the market reserve and the limitation on in-

tra-group transactions, both decreasing over 4 
years, and added to their preference. In short, a 
challenge for interpretation. The rule, fortunately, 
was effectively applied for a short time.
At the end of 2017 came the CNSP Resolution 
no. 353, simple and objective, with a revealing 
quality about its origin.
Susep, through servers that show the best spirit 
and public service, listened to the market, con-

sidered all the problems that generated the mar-
ket reserve, the limitation of intragroup operations 
and the disastrous subsequent interventions, and 
built the return to the norms and freedom of in-

tra-group transactions. This norm comes pre-

cisely when the economy begins to recover, from 
the recognition of the need for reforms of our 
economic model and social security.
Of course, the time to destroy a reputation is a 
fraction of the time of its construction and an even 
smaller fraction of the time for its reconstruction.
In any case, our achievements in the last de-

cades (democracy, industrialization, GDP growth 
and per capita income, among others) show 
that we are not standing still. On the contrary, in 
our own way, and with more steps forward than 
backwards, we are building a better Country. As 
Ivan Lins says "in the new times, despite the pun-

ishments, we are growing, we are attentive, we 
are more alive ... despite the punishment, all the 
fatigue, all injustice, we are in the fight."
To the world and those interested in Brazil, we 
can only say that the expectation for the coming 
years is many steps ahead, especially in the in-

surance and reinsurance market.

que tornassem menos necessário a intervenção 
estatal e o (ii) o Estado regulador era, também, (e 
ainda) o controlador das empresas estatais, ca-

paz de intervir na economia causando confusão 
e perda de confiança.
Em 2015, aprofundada a crise econômica e evi-
dente a crise política, o Governo editou a Resolu-

ção CNSP n° 325. Tal regra manteve a reserva de 
mercado e a limitação para operações intragru-

po, ambas decrescentes ao longo de 4 anos, e 
adicionou a elas a preferência. Enfim, um desafio 
para o intérprete. A norma, felizmente, foi efetiva-

mente aplicada por pouco tempo. 
No final de 2017, veio a Resolução CNSP n° 353, 
simples e objetiva, mas com uma qualidade que 
anuncia a sua origem. 
A Susep nas pessoas de servidores que revelam 
a melhor faceta do espírito e do serviço públi-
co, ouviu o mercado, considerou todos os pro-

blemas que geraram a reserva de mercado, a 
limitação das operações intragrupo e as desas-

tradas intervenções subsequentes, e construiu o 
retorno às normas de preferência e à liberdade 
de operações intragrupo. Tal norma chega justa-

mente quando a economia começa a se recupe-

rar, a partir do reconhecimento da necessidade 
de reformas do nosso modelo econômico e da 
previdência pública.
É claro que o tempo para destruir uma reputação 
corresponde a uma fração do tempo para a sua 
construção e a uma fração ainda menor do tem-

po para a sua reconstrução. 
De qualquer modo, nossas conquistas nas úl-
timas décadas (democracia, industrialização, 
aumento do PIB e da renda per capita, dentre 
outros) mostram que não estamos parados. Pelo 
contrário, do nosso jeito, e com mais passos 
para frente do que para trás, vamos construindo 
um país melhor. Como diz Ivan Lins: “no novo 
tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, 
estamos atentos, estamos mais vivos (...), apesar 
dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, 
estamos na briga”.
Ao mundo e aos interessados no Brasil, só po-

demos dizer que a expectativa para os próximos 
anos é de muitos passos à frente, especialmente 
no mercado de seguros e de resseguros. 
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The cyber insurance market is expanding at a 
faster pace, and remains one of the few lines of in-

surance where there is continued organic growth 
in demand for risk transfer solutions. This trend is 
set to continue in 2018, with further anticipated 
growth in the cyber sector, driven by increased 
awareness, headline losses and new regulations.
As the market continues to grow, and as cyber 
insurance portfolios become larger, insurance 
companies are increasingly looking to reinsurers 
to help them manage their risk aggregation. Re-

insurers can add value not only by providing ca-

pacity but by sharing insight on how cyber risk is 
likely to develop over time to help insurers man-

age their growing cyber insurance portfolios and 
aggregation risk.
As a market leader in the cyber reinsurance 
space, PartnerRe partners with insurance clients 
across the globe to provide meaningful reinsur-
ance support for the entire spectrum of cyber 
products. Demand is strong currently in the US 
and Europe, where most of the privacy regula-

tion exists, and we are expanding our offering to 
meet growing demand in other parts of the world 
including Brazil. We provide protection for cyber 
exposures across the full first-party suite of cyber 
coverages including data breach, business inter-
ruption, contingent business interruption and cyber 
extortion, as well as third-party liability, in the form of 
both traditional and non-traditional treaty structures.
As a leading global reinsurer, PartnerRe has a 
broad appetite for cyber risk and considers each 
transaction on its merits. As a pure-play reinsurer 
that never competes with our insurance clients, we 
focus 100 percent on supporting the needs of our 
clients as they continue to innovate in this space. 
For more insight into trends in this fast-changing 
sector, see PartnerRe’s annual Survey of Cyber 
Insurance Market Trends at www.partnerre.com. 
Please contact marcos.fugise@partnerre.com to 
discuss this topic and to find out more about risk 
solutions at PartnerRe.

O mercado de seguro cibernético vem se ex-

pandindo em ritmo acelerado e continua sendo 
um dos poucos ramos de seguro onde há cres-

cimento orgânico na demanda por soluções de 
transferência de risco. Essa tendência deve con-

tinuar em 2018 com o crescimento antecipado 
adicional no setor cibernético, impulsionado por 
uma maior conscientização, prejuízos globais e  
por novas regulamentações.
Como o mercado  crescendo continuamente e 
as carteiras de seguro cibernético se tornando  
cada vez maiores, as seguradoras vêm recor-
rendo progressivamente à resseguradoras para 
suporte ao gerenciamento de concentração de 
risco. Os resseguradores podem agregar valor, 
não só provendo mais capacidade às segurado-

ras como também compartilhando suas percep-

ções sobre o provável desenvolvimento do ris-

co cibernético ao longo do tempo, para auxiliar 
os seguradores a administrar suas carteiras de 
seguro cibernético suas concentrações de ris-

co. Na qualidade de líder de mercado na área 
de resseguro cibernético, a PartnerRe atua em 
parceria com clientes seguradores ao redor do 
mundo para proporcionar importante apoio de 
resseguro para toda a gama de produtos ciber-
néticos. Atualmente, a demanda é alta nos EUA 
e na Europa, onde está a maior parte das normas 
de privacidade existem, e estamos expandindo 
nossa oferta para atender a crescente demanda 
em outras partes do mundo, inclusive no Brasil. 
Oferecemos proteção para exposições ciberné-

ticas abrangendo toda a gama de cobertura ci-
bernética ao autor (segurado), incluindo violação 
de dados, lucro cessante e extorsão cibernética, 
bem como responsabilidade civil perante tercei-
ros, na forma de estrutura contratual tradicional 
ou não.
Ressegurador líder mundial, a PartnerRe tem 
um vasto apetite por risco cibernético e valori-
za cada transação. Sendo totalmente dedicado 
ao resseguro, que nunca compete com seus cli-
entes seguradores, nos concentramos 100% no 
suporte no atendimento das necessidades dos 
nossos clientes à medida em que eles seguem 

PARTNER RE

Cyber Insurance Growth Continues in 2018

Crescimento de Seguro Cibernético 

continua em 2018
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inovando nesta área. 
Para mais visões sobre tendências em um setor 
em rápida transformação, como esse, consulte a 
Pesquisa Sobre Tendências do Mercado de Se-

guro Cibernético anual da PartnerRe, disponível 
no site: www.partnerre.com 
Por favor entre em contato com marcos.fugise@
partnerre.com para discutir este tópico e en-

contrar mais detalhes sobre as soluções de 
risco da PartnerRe.

PARTNER RE

Catherine Rudow, senior vice
president- Professional Lines

Catherine Rudow, vice presidente senior 
Professional Lines

Giovanni Fanizza, Head of 
Casualty, Latin America

Giovanni Fanizza, Head of 
Casualty, América Latina
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ACADEMIA NACIONAL DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA

The ANSP is made up of “Chairs” (Professor-
ship), groups of studies in which our Academics, 
integrated by outstanding people in the insur-
ance and reinsurance sector. From projects of the 
“Chairs”, for example, studies are produced, de-

bates are carried out, the “Coffee with Insurance” 
forums are promoted and the Academic Opinion 
bulletins are published.
In recent years, ANSP has shown that it is a fa-

vorable environment for academics to develop 
projects to produce and disseminate knowl-
edge about various elements and aspects of 
the insurance industry.
In the Chair of Reinsurance, for example, Profes-

sor Roberto da Rocha Azevedo has promoted 
discussions and productive partnerships with the 
Brazilian Association of Reinsurance Brokerage 
Companies - ABECOR-RE.
We have also discussed the holding of events 
with the National Federation of Reinsurance 
Companies - FENABER.
Following this presentation of ANSP, we celebrat-
ed the arrival of another Reinsurance Congress, 
the main event in the Brazilian market.
Since the first edition of this event a standard has 
been established, with relevant debates, high lev-

el and interested public and impeccable organiza-

tion, with all actions resulting in the dissemination of 
knowledge and new perspectives for the develop-

ment of the reinsurance market.
The Reinsurance Congress encourages the ex-

change of information to adapt to a world of structur-
al disruption and the constant search for innovation.
The moment is special, because we have the 
challenge to take advantage of the recovery of 
the Brazilian economy and adapt our practices 
to CNSP Resolution no. 353/2017 which brought 
the preferential regime back into our reinsurance 
legislation without the concomitance of the mar-
ket reserve and eliminated the restrictions on in-

tra-group transactions. 
In this context, we would like to commend the 
joint efforts of Susep and the private sector, which 
together have sought solutions to our problems.
We know that in Brazil we do not die of boredom, 
although the excess of emotions sometimes is 
not good. But the moment is propitious with re-

sumption and evolution.
In fact, the insurance and reinsurance market has 
done its part by producing, innovating and rapid-

Another reinsurance congress

Mais um congresso de resseguro

A Academia Nacional de Seguros e Previdên-

cia (ANSP) é uma entidade de cunho acadêmico, 
cujo objeto é o incentivo ao estudo e pesquisa na 
área de seguros e previdência.
A ANSP é constituída por cátedras, núcleos de 
estudos nos quais se integram nossos acadêmi-
cos, pessoas de destaque no setor de seguros e 
resseguros. A partir dos projetos das cátedras, 
por exemplo, são produzidos estudos, realizados 
debates, promovidos os fóruns Café com Seguro 
e divulgados nos boletins de opinião acadêmica.
Nos últimos anos, a ANSP tem enfatizado o seu 
papel de ser ambiente propício para os acadê-

micos desenvolverem projetos de produção e 
divulgação de conhecimento sobre diversos ele-

mentos e aspectos do setor de seguros.
Na cátedra de resseguros, por exemplo, o cate-

drático Roberto da Rocha Azevedo tem promo-

vido discussões e produtivas parcerias com a 
Associação Brasileira de Empresas de Corretagem 
de Resseguro (ABECOR-RE).
Também temos discutido a realização de even-

tos com a Federação Nacional das Empresas de 
Resseguro (FENABER).
Feita essa apresentação da ANSP, celebramos a 
chegada de mais um Congresso de Resseguro, 
principal evento do mercado brasileiro.
Desde a primeira edição desde evento, estabele-

ceu-se um padrão, composto por debates ricos, 
público interessado e organização impecável. 
Tudo resultando na difusão de conhecimento e 
de propostas para o desenvolvimento do merca-

do de resseguros.
De fato, a busca constante da inovação e da 
adaptação a um mundo em processo de disrup-

ção estrutural dependem da troca de informações, 
o que o Congresso de Resseguros incentiva.
O momento é especialmente importante porque 
temos à frente o desafio de aproveitarmos a re-

cuperação da economia brasileira e adaptarmos 
nossas práticas à Resolução CNSP n° 353/2017, 
que trouxe novamente para legislação de resse-

guros o regime de preferência sem a concomi-
tância da reserva de mercado e eliminou as res-

trições para as operações intragrupo. 
É de se louvar, nesse contexto, a atuação conjun-

ta da Susep e do setor privado, que juntos têm 
buscado soluções para os nossos problemas.
Sabemos que, de tédio, no Brasil não morremos, 
embora o excesso de emoções por vezes nos 
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ly advancing to occupy its space in the Brazilian 
economy and society.
We have seen Brazilian companies expand their 
activities in Latin America and even begin to ex-

ercise some leadership in the region. In this way, 
local groups and global groups with presence 

in Brazil consistently 
begin to transform the 
country into a regional 
reinsurance hub.

The 
Reinsurance 

Congress 
encourages 

the exchange 
of information

 to adapt to a 
world of 

structural 
disruption 

and the 
constant 

search for 
innovation

For ANSP, which 
somehow integrates 
the insurance and 

reinsurance industry, 

participating in this 
successful develop-

ment and growth pro-

cess, conducted with 
resilience and care 
by the market and its 

institutions and leaders, is a great honor. In this 
context, being able to lend our support and hom-

age to events such as the Reinsurance Congress, 

enhances and harmonizes our efforts to improve the 
Brazilian insurance and reinsurance industry.

We wish an excellent Congress to All!

faça mal. Mas o momento é bom, de retomada 
e de evolução.
Aliás, o mercado de seguros e resseguros tem 
feito a sua parte, produzindo, inovando e avan-

çando rapidamente para ocupar o seu espaço na 
economia e na sociedade brasileiras.
Temos visto, inclusive, 
a empresas brasileiras 
ampliarem sua atuação 
na América Latina e até 
iniciar o exercício de cer-
ta liderança na região. 
Dessa forma, grupos 
locais e grupos globais 
com presença no Brasil 
começam a, consisten-

temente, transformar o 
país num polo regional 
de resseguros.

"A busca 
constante da 
inovação e da 
adaptação a 
um mundo em 
processo de 
disrupção 
estrutural 
dependem da 
troca de 
informações"
Para a ANSP, que in-

tegra de alguma forma 
o setor de seguros e 

resseguros, participar 
desse bem-sucedido 
processo de desenvolvi-
mento e crescimento, conduzido com resiliência 
e cuidado pelo mercado e suas instituições e lí-
deres, é uma grande honra.
Nesse contexto, poder prestar nosso apoio e 
homenagem a eventos como o Congresso de 
Resseguro nos engrandece e harmoniza-se com 
nossa busca pelo aperfeiçoamento do setor de 
seguros e resseguros brasileiro. 

Desejamos um excelente congresso a todos!
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João Marcelo dos Santos, presidente da Academia 
Nacional de Seguros e Previdência (ANSP)
João Marcelo dos Santos, Academia Nacional de 
Seguros e Previdência (ANSP)'s president
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Engeval - Engineering of Evaluations aims this 
year to continue the investments in personal im-

provement, especially with training in the insu-

rance segment. We will maintain the best con-

ditions of customer service, both at the time of 
underwriting risk and in the service for the regu-

lation of claims. We know that in the event of an 
insurance claim, quick settlement is key becau-

se time is money. Therefore, Engeval provides a 
qualified team for immediate care in the event of 
an insurance claim. 
The last three years have not been easy and that 
is not news.
With this scenario, our strategy was to scale our 
departments to increase productivity, seeking so-

lutions to adjust evaluation costs without affec-

ting quality for our customers. Even in the face of 
the country's economic and political adversities, 
we at no time fail to invest in our most precious 
asset: our employees, who are always close to 
insureds, brokers, insurers and reinsurers.  
We always seek to offer customized engineering 
risk assessments and assessments to increase 
the quality of our work, every day, perfectly me-

eting all customer needs, within strict technical 
standards. Another difference is the constant te-

chnical improvement with investment in people. 
These are the bases that allow us to significantly 
reduce the delivery deadline. For Engeval, qua-

lity control is essential and this is how we avoid 
rework, cost increases and problems with cus-

tomer service deadlines. We have also perfected 
after-sales service which we are proud to provide.
Prospects are optimistic for 2018 overall. This is 
what we expect after three difficult years. As for 
what we call "emerging risks" it is essential to talk 
about "Cyber Risk". This type of crime is growing 
and we know that a company can be paralyzed 
as a result of invasion of their systems, causing 
huge losses. However, insurers already have pro-

ducts targeted at this risk. 
This and other matters we will address at the 7th 
Reinsurance Meeting. The event is very important 
to us. In addition to providing an important ex-

change of information, it provides a broad over-
view of the expectations of insureds, insurers, 
brokers and reinsurers in relation to our services. 
These experiences and the industry data are in-

A Engeval Engenharia de Avaliações tem como 
meta esse ano prosseguir os investimentos no 
aprimoramento pessoal, sobretudo com treina-

mento relacionado à área de seguros. Vamos 
manter as melhores condições para atender 
nossos clientes tanto no momento da subscrição 
dos riscos quanto no atendimento para regula-

ção de sinistros. É sabido que, no caso de um 
sinistro, a rapidez na sua solução é fundamental 
já que tempo é dinheiro. Ciente disso, a Engeval 
disponibiliza uma equipe qualificada para o pron-

to atendimento no caso de sinistros. 
Não é novidade para ninguém que os três últi-
mos anos não foram fáceis. Diante desse cená-

rio, nossa estratégia foi equacionar nossos de-

partamentos a fim de aumentar a produtividade, 
buscando junto aos clientes soluções para ade-

quar os custos das avaliações sem prejudicar a 
qualidade. Mesmo diante das adversidades eco-

nômicas e políticas do país, em nenhum momen-

to deixamos de investir em nosso bem mais pre-

cioso: os nossos funcionários, que estão sempre 
próximos aos segurados, corretoras, segurado-

ras e resseguradores.  
Para elevar a cada dia a qualidade do nosso tra-

balho, procuramos sempre oferecer avaliações e 
análises de riscos de engenharia customizadas, 
atendendo todas as necessidades do cliente 
com perfeição e dentro da mais rigorosa técnica. 
Outro diferencial é o constante aprimoramento 
técnico e investimento nas pessoas. São esses 
dois pilares que nos permite reduzir sensivel-
mente o prazo de entrega dos trabalhos. A En-

geval leva muito a sério o controle de qualidade 
porque é desta forma que evitamos o retrabalho, 
pois ele aumenta custos e prejudica o prazo de 
atendimento ao cliente. Aperfeiçoamos também 
o atendimento do pós-venda o qual temos orgu-

lho de prestar.
De modo geral, as perspectivas são otimistas 
para 2018. É o que esperamos depois de três 
anos difíceis. Em relação aos chamados riscos 
emergentes, é essencial falarmos sobre o Cyber 
Risk. Esse tipo de crime vem crescendo cada 
vez mais e sabemos que uma empresa pode ser 
paralisada em decorrência de invasão em seus 
sistemas, acarretando prejuízos enormes. Po-

rém, hoje as seguradoras já possuem produtos 

ENGEVAL

Equity valuation and risk management in the 

right measure

Avaliação patrimonial e gerenciamento de risco na 

medida certa
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dispensable for the constant evolution of all.
See you there and great deals!

Jabor Descio Sobrinho,  
Engeval Engenharia de Avaliações's CEO

direcionados a esse risco. 
Esse e outros assuntos vamos tratar no 7º En-

contro de Resseguro. O evento é muito impor-
tante para nós. Além de propiciar uma importante 
troca de informações, fornece um amplo panora-

ma das expectativas dos segurados, segurado-

ras, corretoras e resseguradores em relação aos 
nossos serviços. Essas vivências somadas e os 
dados do setor são indispensáveis para a cons-

tante evolução de todos. Até lá e bons negócios! 
Jabor Descio Sobrinho, CEO da 

Engeval Engenharia de Avaliações

ENGEVAL

FIQUE POR DENTRO

A DETERMINAÇÃO DO CORRETO VALOR EM RISCO DOS ATIVOS PERMITE AO GERENTE DE RISCOS 
DEFINIR COM PRECISÃO OS VALORES DE RISCO, LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO E FRANQUIAS, 

EVITANDO A ADOÇÃO DE CLÁUSULA DE RATEIO EM CASO DE SINISTRO OU O PAGAMENTO DE PRÊMIOS 
SUPERESTIMADOS. ALÉM DISSO, O CONHECIMENTO DOS CORRETOS VALORES EM RISCO FORNECE OS 

SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS PARA QUE O SEGURADO POSSA OPTAR PELO TIPO DE APÓLICE A SER CONTRATADA. 

LEMBRE–SE: A CONTRATAÇÃO DE UMA APÓLICE A PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO SOMENTE É ACEITA 
SE HOUVER UM LAUDO DE AVALIAÇÃO. NO MOMENTO DO SINISTRO, UM LAUDO DE AVALIAÇÃO PRE-
CISO E EXECUTADO DE ACORDO COM AS NORMAS, PODE SER USADO NA LIQUIDAÇÃO, FORNECENDO 

SUBSÍDIOS IMPORTANTES PARA UMA RÁPIDA LIQUIDAÇÃO.

LEARN ABOUT THE NEWS

DETERMINING THE CORRECT VALUE IN THE RISK OF ASSETS ALLOWS THE RISK MANAGER TO ACCU-
RATELY DEFINE RISK VALUES, INDEMNITY LIMITS AND DEDUCTIBLES, AVOIDING THE ADOPTION OF A PRO 
RATA VALUATION CLAUSE IN THE EVENT OF A CLAIM OR THE PAYMENT OF OVERESTIMATED PREMIUMS. 

THE KNOWLEDGE OF THE CORRECT VALUES AT RISK PROVIDES THE INFORMATION NECESSARY FOR THE 
INSURED TO CHOOSE THE BEST TYPE OF POLICY TO BE HIRED.

REMEMBER: HIRING A POLICY AT FIRST ABSOLUTE RISK IS ONLY ACCEPTED WHEN THERE IS AN AP-
PRAISAL REPORT. AT THE TIME OF THE INSURANCE CLAIM, AN ACCURATE AND ENFORCED VALUATION 

REPORT CAN BE USED IN SETTLEMENT, PROVIDING IMPORTANT SUBSIDIES FOR QUICK LIQUIDATION.
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For centuries, insurance has helped people and 
companies to rebuild themselves, and for more 
than 300 years, the home of insurance has been 
named Lloyd's.
Founded in the 17th century, Lloyd's is not an in-

surance company but rather a single market: a 
place where brokers from around the world pre-

sent the risks of their respective customers and 
can deal face-to-face with underwriters who co-

ver such risks, is the worldwide insurance and 
reinsurance market with an unparalleled concen-

tration of specialized underwriting expertise.
Lloyd's offers, as a unique feature, a global li-
cense network that operates in more than 200 
territories, as well as a financial strength gua-

ranteeing all the policies issued by all Lloyd's 
syndicates and robust risk classification with 
the major credit rating agencies: A (Excellent) 
from AM Best, A + (Strong) from Standard & 
Poor's and AA- (Very Strong) from Fitch.

The positive balance was the 
establishment of a competition regime 
(with some caveats regarding the rules 
favorable to the local market) with a 
visible improvement in the technical 
level of the professionals working in the 
sector, as the exchange with the 
international market was intensified

After nearly 70 years of state reinsurance mono-

poly in Brazil, the long-awaited opening of the 
Brazilian market finally took place in April 2008 
and Lloyd's was the first reinsurer to receive a 
license from Susep to operate in Brazil. 
Lloyd's license allows all Lloyd's Syndicates to 
underwrite reinsurance and retrocession, di-
rectly from Brazilian companies or through the 
intermediary of reinsurance brokers duly regis-

tered by Susep.
In April 2018, Lloyd's celebrates 10 years of licen-

se in Brazil with a strong presence in our market. 
Lloyd's is the second largest reinsurer in Brazil 
in premium volume, only behind IRB Brasil RE. 
This position reflects Lloyd's dedication to meet 

Por séculos, seguros têm ajudado pessoas e 
empresas a se restabelecerem, e, há mais de 300 
anos, o lar do seguro leva o nome de Lloyd’s.
Fundado no século 17, o Lloyd’s que não é uma 
seguradora e sim um mercado único, onde correto-

res do mundo todo apresentam os riscos de seus 
clientes e negociam face a face com subscrito-

res que cobrem tais riscos, e hoje, é o mercado 
mundial de seguros e resseguros com uma con-

centração incomparável de conhecimento em 
subscrição especializada.
Como característica única, o Lloyd’s oferece uma 
rede de licença global que opera em mais de 200 
territórios, além de uma solidez financeira que 
garante todas as apólices emitidas por todos os 
sindicatos do Lloyd’s e classificação de risco ro-

busta com as principais agências de crédito A 
(Excelente) da A.M. Best, A+ (Forte) da Standard 
& Poor's e AA- (Muito Forte) da Fitch.

O saldo positivo foi o estabelecimento 
de um regime de concorrência 
(guardadas algumas ressalvas em 
relação às regras favoráveis ao 
mercado local), uma visível melhora
 do nível técnico dos profissionais 
que atuam no setor, pois a troca com 
o mercado internacional foi intensificada

Após quase 70 anos de monopólio estatal de 
resseguro no Brasil, a tão esperada abertura do 
mercado brasileiro finalmente ocorreu em abril 
de 2008 e o Lloyd’s foi o primeiro ressegurador a 
receber a licença da Susep para operar no Brasil. 
A licença do Lloyd’s permite que todos os sin-

dicatos subscrevam resseguros e retrocessão, 
diretamente das empresas brasileiras ou através 
de intermediação de corretores de resseguros 
devidamente registrados pela Susep.
Em abril de 2018, o Lloyd’s comemora 10 anos 
de licença no Brasil com uma presença marcante 
em nosso mercado. O Lloyd’s é o segundo maior 
ressegurador no Brasil em volume de prêmio, 

10 years of Lloyd’s in Brazil

10 anos do Lloyd’s no Brasil

LLOYD'S
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reinsurance needs in Brazil as well as recognition 
of the Brazilian market of Lloyd's significant con-

tribution to the country.
During these 10 years, important regulatory 
changes occurred in Brazil. Like many other in-

ternational reinsurers, Lloyd's actively partici-
pated in discussions with the government and 
the regulator to promote improvements in 

reinsurance legislation.
The positive balance was 
the establishment of a com-

petition regime (with some 
caveats regarding the rules 
favorable to the local market) 
with a visible improvement 
in the technical level of the 
professionals working in the 
sector, as the exchange with 
the international market was 
intensified, contributing to 
the development of the lo-

cal market, the emergence of 
new types of insurance and 
consequently new products.
Marco Castro, president of 
Lloyd's in Brazil said: 

"Lloyd's maintains a 
long-term 

commitment to the 
Brazilian market, a 
cornerstone of our 

presence in 
Latin America. 

Brazil constitutes 
17% of our 

regional premium 
and is home to 

Lloyd's largest repre-
sentative office in the 

region. With its reach 
and influence, we hope that Brazil 

will continue to be an important 
part of Lloyd's 

presence in Latin America"

atrás apenas do IRB Brasil RE. Essa posição re-

flete a dedicação do Lloyd’s em atender às ne-

cessidades de resseguros no Brasil, bem como o 
reconhecimento do mercado brasileiro da contri-
buição que o Lloyd’s presta ao país. 
Ao longo destes 10 anos, ocorreram mudanças 
regulatórias importantes no Brasil. O Lloyd’s, as-

sim como vários outros resseguradores interna-

cionais, participou ativamente 
das discussões com o governo 
e órgão regulador para promo-

ver melhorias na legislação de 
resseguro.
O saldo positivo foi o estabele-

cimento de um regime de con-

corrência (guardadas algumas 
ressalvas em relação às regras 
favoráveis ao mercado local), 
uma visível melhora do nível 
técnico dos profissionais que 
atuam no setor, pois a troca 
com o mercado internacional 
foi intensificada e, com isso, 
o próprio desenvolvimento do 
mercado local, o surgimento 
de novas modalidades (res)se-

curitárias e consequentemente 
novos produtos.
Marco Castro, presidente do 
Lloyd’s no Brasil disse:

 “O Lloyd's mantém 
um compromisso de 
longo prazo com o 
mercado brasileiro, 
uma pedra angular 
de nossa presença 
na América Latina. O 
Brasil constitui 17% 
do nosso prêmio 
regional e abriga o 
maior escritório de 
representação do Lloyd’s 
na região. Com seu alcance 
e influência, esperamos que 
o Brasil continue a ser uma
parte importante da presença 
do Lloyd’s na América Latina”

LLOYD'S
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INTEGRATIONINTEGRAÇÃO

Executives visit Som.us in Brazil

Executivos visitam Som.us no Brasil

With the objective of putting into practice the 
strategy of having a regionalized approach taking 
into account the particularities and needs of each 
country, the Brazilian office of Som.us received 
the visit of Mexican Alejandro Padilla, CEO Ma-

rine / Non-Marine Rein-

surance for Latin Amer-
ica and the Colombian 
Maurício Rodriguez, CEO 
Employee Benefits for 
Latin America.
Padilla explains that 
since 2017 all of the 
company's operations 
take place in an inte-

grated way, with shared 
leadership and with the 
objective of achieving 
better results throughout 

the region. "Each country 
has its uniqueness and 

culture, but our DNA is 
Latin American." Som.
us has a complete inte-

gration conception, both from the point of view 
of exchange of experiences and teams, as well 
as shared service so that each part achieves 
its best performance.
Rodriguez revealed that new products will be re-

leased soon with specific protections to meet the 
needs of each customer. "Our presence in the 
Brazilian operation is to know better the teams 
and to be aware of the Wholesale operation 
that in 2018 will be replicated gradually in oth-

er countries." Unlike Brazil, in other Latin Amer-
ican countries the strength of the company is in 
reinsurance, which means that there is a large 
Wholesale market to explore. 
The executives met with some Insurance and 
Reinsurance presidents and visited the Som.us 
offices in São Paulo (SP), Belo Horizonte  (MG) 
and Rio de Janeiro (RJ), accompanied by local 
partners, Fabio Basilone, CEO Wholesale for Lat-
in America and Eduardo Toledo, CEO of Reinsur-
ance of Brazil, promoting a strategic immersion 
and discussing aspects of the operation in the 
region defining plans and unified actions.

Com o intuito de colocar em prática a estraté-

gia de ter uma atuação regionalizada atendendo 
os aspectos e as necessidades de cada país, o 
escritório brasileiro da Som.us recebeu a visita 
do mexicano Alejandro Padilla, CEO Resseguros 
Marine/Non-Marine para 
a América Latina e o co-

lombiano Maurício Rodri-
guez, CEO de Benefícios 
para América Latina. 
Padilla explica que desde 
2017 todas as operações 
da empresa vêm traba-

lhando de forma integra-

da e com liderança com-

partilhada com o objetivo 
de conquistar melhores 
resultados em toda a re-

gião.  “Cada país tem sua 
singularidade e cultura, 
mas nossa raiz é latino-a-

mericana”.  A Som.us tem 
a proposta de integração 
completa, tanto do ponto 
de vista de intercâmbio de experiências e equipes, 
como também de atendimento compartilhado para 
que cada parte alcance o seu melhor desempenho.
Rodriguez revelou que, em breve, serão lança-

dos novos produtos com proteções específicas 
para atender às necessidades de cada cliente. 
“Nossa presença na operação brasileira além do 
objetivo de conhecer melhor as equipes é tomar 
consciência da operação de Wholesale que em 
2018 será replicada, gradativamente, nos outros 
países”. Diferente do Brasil, nos demais países 
da América Latina a força da empresa está em 
resseguros, o que significa que há um grande 
mercado de Wholesale a ser explorado. 
Os executivos estiveram reunidos com alguns 
presidentes de Seguradoras e Resseguradoras e 
visitaram os escritórios da Som.us em São Paulo 
(SP), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ),  
acompanhados pelos sócios locais, Fabio Basi-
lone, CEO Wholesale para América Latina e Edu-

ardo Toledo, Diretor Presidente de Resseguros 
do Brasil, promovendo uma imersão estratégica 
e discutindo aspectos da operação na região de-

finindo planos e ações unificadas de atuação. 
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Da esquerda para a direita: Eduardo Toledo; Maurício 
Rodriguez; Fabio Basilone; Alejandro Padilla
Left to right: Eduardo Toledo; Maurício Rodriguez; Fabio 
Basilone; Alejandro Padilla
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Companhia tem atuação na América Latina e quer alinhar as equipes
The Company has operations in Latin America and wants to align the teams






