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Starr Insurance Companies (or Starr) is a leading insurance and investment organization, 
providing property and casualty insurance solutions to almost every imaginable business 
and industry in virtually every part of the world. Our global focus dates back to 1919, when 
Cornelius Vander Starr founded an insurance enterprise in Shanghai, China.

Our talented and experienced associates are capable of writing in 124 countries on 6 
continents. Our global reach enables us to manage risk and ultimately support the profitable 
growth of organizations in a dynamic, competitive and ever-changing marketplace. Starr’s 
industry specialists tailor coverage to the specific needs of small, midsized and large 
businesses and nonprofits. Regardless of their industry or size, organizations face risks that 
are constantly evolving, which demands creative problem-solving. In addition to our world-
class underwriting, our loss control, claims and executive intelligence services help our 
insureds mitigate risk, protect revenue streams and secure value chains.

Starr Insurance Companies is a marketing name for the operating insurance and travel 
assistance companies and subsidiaries of Starr International Company, Inc. and for the 
investment business of C.V. Starr & Co., Inc. and its subsidiaries.
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Assuntos de extrema relevância serão analisados e 
debatidos por especialistas nesta oitava edição do 
Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro que acon-
tece nos dias 8 e 9 de abril, no Windsor Convention 
& Expo Center, na Barra da Tijuca (RJ). O evento 
que já faz parte da agenda internacional dos pro-
fissionais do segmento é idealizado pela Federação 
Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber), 
com o apoio institucional da Confederação Nacio-
nal das Seguradoras (CNseg) e da Escola Nacional 
de Seguros. O evento conta com os patrocinadores 
ouro, IRB Brasil RE, Swiss RE e TransRe.
Entre os temas de maior destaque estão assuntos 
que permeiam e desafiam o setor: cenário econô-
mico brasileiro, cidades inteligentes, proposta de 
cobertura para eventos catastróficos, aplicações de 
blockchain em seguros e resseguros, cyber risk e a Lei 
de Proteção de Dados. Além disso, serão analisadas 
a visão do mercado internacional e do Brasil em 
resseguros. O encontro busca refletir sobre a ne-
cessidade das seguradoras e resseguradoras pensa-
rem em novas formas de atuação, antecipando-se 
aos desafios que estão por vir. Além de avaliar com 
maior precisão o cenário de incertezas, ajustar pro-
dutos, coberturas e preços, e também de estabele-
cer controles e políticas adequadas de subscrição 
de riscos. Medidas imprescindíveis dentro de um 
planejamento empresarial sustentável.

Matters of extreme relevance will be analyzed 
and debated by experts at this eighth edition of 
the Rio de Janeiro Reinsurance Meeting, which 
will take place on April 8 and 9 at the Windsor 
Convention & Expo Center in Barra da Tijuca 
(RJ). The event that is already part of the interna-
tional agenda of professionals in the segment is 
idealized by the National Federation of Reinsu-
rance Companies (Fenaber), with the institutional 
support of the National Confederation of Insu-
rance Companies (CNseg) and the National Insu-
rance School. The event is gold sponsored by IRB 
Brasil RE, Swiss Re and TransRe.
Among the topics of greatest importance are issues 
that permeate and challenge the sector: Brazilian 
economic scenario, smart cities, proposed covera-
ge for catastrophic events, blockchain applications 
in insurance and reinsurance, cyber risks and the 
Data Protection Act. In addition, there will be re-
flection on the international market and Brazil on 
reinsurance. The meeting seeks to reflect on the 
need for insurers and reinsurers to think about new 
ways of acting, anticipating the challenges ahead. 
In addition to more accurately assessing the uncer-
tainty scenario, adjusting products, hedges and pri-
ces, and also establishing appropriate controls and 
policies for underwriting risks, which are essential 
measures within a sustainable business plan. 

Event takes up evolution and challenges in the sector
Congresso aborda evolução e desafios do setor
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FENABER FENABER

O Encontro de Resseguros do 
Rio de Janeiro é, tradicional-
mente, uma oportunidade ím-
par de promover uma imersão 
do mercado mundial de res-
seguros, uma atividade muito 
importante para a indústria de 
seguros, responsável pela parti-
cipação de 6,5% do PIB do país, 
e de discutir os temas mais rele-
vantes para o setor. A começar 
da pauta temática e seleção dos 
palestrantes, todo o esforço dos 
envolvidos na organização é no 
sentido de promover o setor de 
resseguros mundial e demons-
trar sua importância para o de-
senvolvimento da economia, 
tendo em vista os riscos volu-
mosos suportados pelas resse-
guradoras em todo o mundo. 
A oitava edição do evento, 
entre os destaques da pauta, 
discutirá as perspectivas eco-
nômicas com a posse do novo 
governo, os desafios do mer-
cado segurador em relação a inovações em centros ur-
banos, as coberturas aos riscos cibernéticos, mudanças e 
investimentos na matriz energética brasileira, aplicações 
de blockchain em seguros e resseguros, desafios da indús-
tria para os próximos anos, além de painéis técnicos.
Realizado pela Federação Nacional das Empresas de Res-
seguros (Fenaber) e pela Confederação das Seguradoras 
(CNseg) com apoio institucional da Escola Nacional de Se-
guros (ENS), o evento é o mais importante de resseguros 
do calendário nacional. Não é por acaso que sua audiência 
cresce significativamente ano a ano. Nossa expectativa é 
de que mais de 800 pessoas estejam presentes para pres-
tigiar o encontro. Esta audiência, ao lado da presença no 
país de 132 resseguradoras e 25 corretoras de resseguros 
registradas na Susep, é o melhor sinal de que figuramos 
entre os mercados mais promissores para nossa atividade.

Traditionally, the 8th Rein-
surance Meeting in Rio de Ja-
neiro is a unique opportunity 
to promote immersion in the 
world reinsurance market, a 
very important activity for the 
insurance industry, responsib-
le for the participation of 6.5% 
of the country's GDP, and dis-
cuss the most relevant topics 
for the sector. At the start of 
the thematic agenda, the se-
lection of speakers, the whole 
effort of those involved in the 
organization is to promote the 
global reinsurance sector and 
demonstrate its importance 
for the development of the 
economy, given the volumi-
nous risks borne by reinsurers 
throughout the world. The 
eighth edition of the event, 
among the highlights of the 
agenda, will discuss the econo-
mic prospects with the inaugu-
ration of the new government, 

the challenges of the insurance market in relation to in-
novations in urban centers, coverage of cyber risk, chan-
ges and investments in the Brazilian energy matrix, blo-
ckchain applications in insurance and reinsurance, the 
challenges of the industry for the next years, as well as 
technical panels.
Held by the National Federation of Reinsurance Compa-
nies (Fenaber) and the Confederation of Insurers (CNseg) 
with institutional support from the National School of 
Insurance (ENS), the event is the most important reinsu-
rance event in the national calendar. It is no coincidence 
that their audience grows significantly year by year. Our 
perspective is that more than 800 people will be present 
to honor the meeting. This hearing, along with the pre-
sence in the Country of 132 reinsurers and 25 reinsuran-
ce brokers registered at Susep, is the best sign that we are 
among the most promising markets for our activity.

The reinsurance significance for growth
A importância do resseguro para o crescimento 

Paulo Pereira

Paulo Pereira

Presidente da FENABER

FENABER's president
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CNSEG CNSEG

A aliança entre seguradoras e 
resseguradoras é natural e es-
tratégica em todo o mundo. 
Não é diferente no Brasil, onde 
esta sinergia amplia a capaci-
dade do mercado de seguros 
doméstico de atender a dife-
rentes clientelas, sem afetar os 
limites operacionais previstos 
por carteiras de negócios. É 
um mecanismo vital para que 
segurados, sobretudo os que 
precisam de proteção contra 
médios e grandes riscos, pos-
sam obtê-la no país, com a 
oferta de coberturas adequa-
das e que demandem produtos 
específicos.
Logo, essa parceria é bem-
vinda e necessária, contando 
com a escala e a expertise das 
resseguradoras,  inclusive na 
política de subscrição de riscos 
e em desenho de coberturas 
sob medida. Notadamente nos 
chamados riscos emergentes, 
cuja carência de séries históricas locais  enseja alguma 
cautela. Observe-se que o mercado mundial de ressegu-
ros, além das funções técnicas e comerciais de geração de 
capacidade, amplia a competitividade das seguradoras e 
acena com novas tecnologias empregadas ao negócio.
Reconhecido o caráter estratégico dessa aliança entre 
seguradoras e resseguradoras, é natural que o 8° Encon-
tro de Resseguros do Rio de Janeiro receba, a cada ano, 
um maior número de participantes. Trata-se de opor-
tunidade singular de troca de experiências, de novos 
negócios e de conhecimento das tendências da indús-
tria mundial de seguros e resseguros. Como as soluções 
para atender aos novos desafios dos riscos cibernéticos, 
até as de catástrofes provocadas pelas mudanças climá-
ticas. E as perspectivas promissoras do mercado segu-
rador brasileiro são um importante atrativo para resse-
guradores e especialistas internacionais.

The alliance between insurers 
and reinsurers is natural and 
strategic all over the world. 
This is no different in Brazil, 
where this synergy extends the 
domestic insurance market's 
ability to serve different clien-
teles without affecting the ope-
rational limits provided by 
business portfolios. It is a vital 
mechanism for policyholders, 
especially those in need of pro-
tection against medium and 
large risks, to obtain it in the 
country, by offering adequate 
coverage and requiring pro-
ducts.
Therefore, this partnership 
is welcome and necessary, 
relying on the scale and ex-
pertise of the reinsurers, in-
cluding the risk underwriting 
policy and the design of tailor 
made coverages. Especially 
in so-called emerging risks, 
whose lack of local historical 

series proves some caution. It should be noted that the 
global reinsurance market, in addition to the technical 
and commercial capacity-building functions, increa-
ses the competitiveness of insurers and promotes new 
technologies employed in the business.
Recognizing the strategic nature of this alliance betwe-
en insurers and reinsurers and the reciprocal support, 
it is natural that the 8th Reinsurance Meeting of Rio de 
Janeiro receives, year after year, a greater number of 
participants. This is a unique opportunity to exchange 
experiences, new business and knowledge of the trends 
of the global insurance and reinsurance industry, such 
as solutions to meet the new challenges, from cyber 
risks, to those of catastrophes caused by climate change. 
And the promising prospects of the Brazilian insurance 
market are an important attraction for reinsurers and 
international specialists.

Synergy extends sector's capacity
Sinergia amplia a capacidade do setor

Márcio Coriolano

Márcio Coriolano

Presidente da CNseg

CNseg's president
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ABECOR ABECOR

O tema escolhido para o 8º En-
contro de Resseguros do Rio 
de Janeiro – “Apoiando o De-
senvolvimento” – não poderia 
ser mais oportuno e atual.
Na posse da Dra. Solange Paiva 
Vieira como Superintendente 
da Susep, ocorrida no dia 22 de 
Março, o Ministro da Economia 
Paulo Guedes ressaltou a impor-
tância do seguro e do resseguro 
para os planos de desenvolvi-
mento do país, e a necessida-
de de reduzir a participação do 
Estado no nosso setor, questio-
nando sua dispensável presença 
no controle de um ressegurador 
local através do Banco do Brasil 
e da Caixa Econômica Federal. E 
também a presença em ramos 
chave, como o habitacional, 
rural, acidentes de trabalho, 
entre outros. 
A superintendente abordou 
o papel do seguro e do res-
seguro no desenvolvimento 
de nossa economia, citando algumas áreas essenciais, 
como as da infraestrutura, construção civil, transportes 
e responsabilidade civil. 
Essas questões ressaltam as perspectivas que o seguro tem 
pela frente no Brasil. Nesse promissor cenário nada se atin-
girá de positivo sem um forte mercado de resseguros que dê 
suporte a esse desenvolvimento. O volume de obras a serem 
contratadas, por exemplo, supera e em muito a capacidade 
de retenção do mercado. Sem um resseguro forte e atuante, 
as necessidades de garantias prestadas; os seguros de respon-
sabilidade civil, property, transportes; todo esse quadro inter-
ligado tem de ter um respaldo sólido para sua efetivação. O 
que só pode ser obtido através dos planos de resseguro dis-
ponibilizados pelas empresas que operam no país. 
Estamos, sim, confiantes no desenvolvimento do país e 
de nosso setor em particular. O novo governo está apenas 
iniciando seus trabalhos, e como é natural em todo co-
meço, o entrosamento entre as áreas ainda parece pouco 
eficiente. Porém, nos setores ligados à economia, o que 
se pode sentir é um grande apoio popular, com muito 
entusiasmo e confiança, o que tem sido correspondido 
pelas altas esferas governamentais para 
fazer jus a confiança da população e do 
nosso mercado.

The theme chosen for the 
8th Rio de Janeiro Reinsu-
rance Meeting, "Supporting 
Development", could not be 
more timely.
During the take over of Mrs. 
Solange Paiva Vieira as Susep’s 
superintendent, held on March 
22, Economy Minister Paulo 
Guedes pointed out the impor-
tance of insurance and reinsu-
rance for the country's develo-
pment plans, and the need to 
reduce the participation of the 
State in our sector, questioning 
its dispensable presence in the 
control of a local reinsurer 
through Banco do Brasil and 
Caixa Econômica Federal. And 
the reason for its presence in 
key branches, such as housing, 
rural, work accidents, among 
others. The superintendent ad-
dressed the role of insurance 
and reinsurance in the develo-
pment of our economy, citing 

key areas such as infrastructure, construction, transpor-
tation and civil liability.
These issues highlight the perspectives that insurance 
is facing in Brazil. In this promising scenario, nothing 
can be achieved without a strong reinsurance market 
that supports this development. The volume of works 
to be contracted, for example, far exceeds the capacity 
of retention of the market. Without a strong and acti-
ve reinsurance, the needs of guarantees provided, the 
insurance of civil liability, property, transport; all this 
interconnected framework must have a solid support 
for its implementation.
This can only be obtained through reinsurance plans 
made available by companies operating in the country. 
We are confident about the development of the cou-
ntry and our industry in particular. The new govern-
ment is just beginning its work, and as is natural in 
every beginning, the interrelation between the areas 
still seems inefficient, but in the sectors related to the 
economy we can observe a great popular support, with 
much enthusiasm and confidence, which has been 

honored by the highest governmental 
spheres to live up to the trust of the po-
pulation and our market.

Roberto da Rocha Azevedo

Roberto da Rocha Azevedo

Presidente da Abecor

Abecor's president

Reinsurance bets on development
O resseguro aposta no desenvolvimento
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ENS ENS

No início de fevereiro, a Esco-
la Nacional de Seguros (ENS) 
anunciou uma importante mu-
dança em seu corpo diretivo, 
com a contratação de Tarcísio 
Godoy para a Diretoria Geral. 
Com vasta experiência nas áre-
as de Previdência, Seguros, Go-
verno e Finanças, Godoy terá 
como principal diretriz de sua 
gestão criar condições para que 
a Escola seja sustentável, garan-
tindo uma saudável expansão 
da cultura de seguros, tanto 
junto aos diversos segmentos 
da indústria como também 
junto aos consumidores e à so-
ciedade em geral. “Afinal, todos 
corremos riscos em nossa vida 
pessoal e as empresas em suas 
operações, por isso existem 
seguradoras e resseguradoras. 
A sociedade e o setor ganham 
muito com a difusão dos con-
ceitos securitários”, explica.
O trabalho já começou. Recen-
temente, o diretor iniciou um programa de visitas às uni-
dades da entidade para conhecer a capacidade instalada 
e, principalmente, estreitar laços com representantes das 
seguradoras e dos corretores de seguros. Brasília (DF), Goi-
ânia (GO) e São Paulo (SP) foram as primeiras praças vi-
sitadas. “Vamos promover uma intensa interlocução com 
todo o mercado a fim de identificar, de maneira assertiva, 
as reais necessidades de treinamento. A Escola tem um am-
plo leque de programas de ensino estruturado dentro da 
filosofia da educação continuada, isso nos permite atender 
a todos os níveis e perfis de profissionais”, afirma Godoy.
A programação da Escola para 2019 começou a ser divul-
gada e o assunto resseguro é destaque. No Rio de Janei-
ro (RJ) e em São Paulo (SP) encontra-se com inscrições 
abertas o MBA Gestão Jurídica do Seguro e Resseguro, 
com início previsto para maio e junho, respectivamente. 
Já o MBA Gestão de Seguros e Resseguro terá nova turma 
online a partir do final de abril. No segundo 
semestre, será realizado mais um treinamento 
no exterior sobre “Os Processos Técnicos do 
Resseguro”, em Londres (GB). Há ainda gran-
de oferta de cursos de extensão presenciais e 
online sobre o tema. Para conhecer acesse o 
site da Escola, ens.edu.br.

In early February, the National 
School of Insurance (ENS) an-
nounced an important change 
in its governing body, with the 
hiring of Tarcisio Godoy to the 
General Director. With exten-
sive experience in the areas of 
Welfare, Insurance, Govern-
ment and Finance, Godoy will 
have as its main guideline for 
its management to create con-
ditions for the School to be 
sustainable, ensuring a healthy 
expansion of insurance cul-
ture, both in the various seg-
ments of the industry and also 
together consumers and socie-
ty at large. "After all, we all take 
risks in our personal life and 
the companies in their opera-
tions, so there are insurers and 
reinsurers. The society and the 
sector gain a lot from the diffu-
sion of the concepts of securi-
ty, "he explains.
Work has begun. Recently, the 

director initiated a program of visits to the entity units 
to know the installed capacity and, mainly, to streng-
then ties with representatives of the insurers and the 
insurance brokers. Brasília (DF), Goiânia (GO) and São 
Paulo (SP) were the first places visited. "We are going to 
promote an intense dialogue with the entire market in 
order to assertively identify the real training needs. The 
School has a wide range of teaching programs structu-
red within the philosophy of continuing education, this 
allows us to attend to all levels and profiles of professio-
nals, "says Godoy.
The School's programming for 2019 began to be pu-
blicized and the subject reinsurance is highlighted. In 
Rio de Janeiro (RJ) and São Paulo (SP), the MBA Legal 
Management of Insurance and Reinsurance is open for 
registration, starting in May and June, respectively. The 
MBA Insurance and Reinsurance Management will have 

a new online class from the end of April. In 
the second half, there will be another trai-
ning abroad on "The Technical Processes of 
Reinsurance" in London (UK). There is also a 
great offer of presential and online courses on 
the subject. To know go to the website of the 
School, ens.edu.br.

New guidelines for the market
Novas diretrizes voltadas ao mercado

Tarcísio Godoy

Tarcísio Godoy

Diretor Geral da ENS

ENS's General Director
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MUNICH RE MUNICH RE

Munich Re consolidates position in Marine in Brazil
Munich Re consolida posição em Marine no Brasil

O segmento de transportes é reconhecidamente desafia-
dor no Brasil, com crescente demanda, porém frequen-
temente gerando altos níveis de sinistralidade no mer-
cado de seguros e resseguros, principalmente devido à 
forte incidência de roubos de carga no país. No ressegu-
ro essa situação se agrava pela baixa cessão de resseguro 
nesta linha, dificultando o acúmulo de prêmios em ní-
veis adequados para fazer frente à alta volatilidade a que 
ela está sujeita. Esse cenário, no entanto, não desanimou 
a Munich Re, que vem investindo e se destaca hoje como 
um dos principais resseguradores nessa linha no país. De 
4 anos para cá, a operação da resseguradora no segmento 
cresceu mais de 500%. O prêmio emitido em 2015 re-
presentava cerca de 2% do resseguro liquido cedido pelo 
mercado, enquanto em 2018 já chegava a 15%. 
Presente no Brasil há mais de 20 anos e atuando como 
ressegurador local desde 2008, a Munich Re tem como 
vantagem o fato de conhecer muito bem as peculiari-
dades do mercado, as seguradoras e os principais ris-
cos, além de estar integralmente adaptada à cultura do 
mercado brasileiro. Estas características  permitiram à 
subsidiária do Grupo Munich Re ajustar sua estratégia e 
seu apetite de risco às necessidades especificas do mer-
cado, sem prejudicar a rentabilidade de sua operação. A 
Munich Re tem ciência que apenas atuar de forma passi-
va, analisando e precificando os riscos tradicionais ofer-
tados, não permitiria explorar todas as oportunidades 
disponíveis e dificilmente conquistaria uma carteira de 
maior porte.

The marine segment is notoriously challenging in Bra-
zil with increasing demand, but often presenting high 
loss ratios in the insurance and reinsurance market, 
mainly due to the high incidence of cargo thefts in the 
country. In reinsurance this situation is aggravated by 
the low level of reinsurance cession in this segment, 
making it difficult to accumulate premiums at ade-
quate levels to cope with the high volatility to which 
it is subject. This scenario, however, did not discoura-
ge Munich Re, who has been investing and stands out 
today as one of the leading reinsurers in this line in 
the country. In the last 4 years, the reinsurer's opera-
tion in the segment has grown more than 500%. The 
premium issued in 2015 represented around 2% of net 
reinsurance ceded by the market, while in 2018 it had 
already reached 15%. 
In Brazil for more than 20 years and acting as a local 
reinsurer since 2008, Munich Re has the advantage of 
knowing very well the peculiarities of the market, the 
insurers and the main risks, in addition to being fully 
adapted to the Brazilian market culture. These cha-
racteristics enabled the Munich Re Group subsidiary 
to adjust its strategy and risk appetite to the specific 
needs of the market without undermining the profi-
tability of its operation. Munich Re is aware that only 
acting passively, analyzing and pricing the traditional 
risks offered, would not allow them to exploit all avai-
lable opportunities and they would hardly acquire a 
larger portfolio. 

Munich Re vem investindo e se destaca como um dos principais resseguradores no segmento de transportes no país
Munich Re has been investing and stands out as one of the leading reinsurers in marine segment in the country
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Equipe reforçada

A partir de 2019 a equipe de Marine no Brasil está re-
forçada, acompanhando o crescimento da carteira. A 
equipe é liderada por Henrique Cabral, que atua na 
Munich Re há 7 anos  e foi um dos responsáveis por 
essa guinada na linha. O time agora passa a contar tam-
bém com Facundo Cardello, especialista em transpor-
tes, que traz uma maior diversidade ao time, com sua 
experiência de 9 anos em seguro direto no Brasil e na 
Argentina. Facundo atuou tanto na subscrição como na 
frente comercial de um grande grupo internacional de 
seguro e conhece bem as necessidades do mercado lo-
cal. Juntou-se ao time ainda a Nayara Bonini, atuária, 
que também já acumula 7 anos de experiência na Mu-
nich Re e passará a dedicar-se integralmente a Marine, 
além de ser a nova responsável por Aviation. Nayara 
passou pela subscrição de contratos de property e mari-
ne, e esteve em  outras áreas da companhia.
“Acreditamos que hoje temos em Marine uma combi-
nação perfeita, de nível técnico e pessoas visionárias, 
focadas em entender as necessidades de cada cliente 
e viabilizar soluções”, diz Tânia Amaral Heydenreich, 
Head de Non-Life Treaty Underwriting da Munich Re 
do Brasil. Marine atualmente já representa cerca de 
20% da carteira não-vida da resseguradora local. “Hoje 
temos um portfólio bem balanceado, sem dependên-
cia de nenhuma linha ou segmento, o que nos dá mais 
força para arcarmos com a volatilidade intrínseca do 
negócio sem impactos significativos em nossa solidez. 
E também nos dá folego para investir em iniciativas 
diferenciadas”.

A equipe de Marine da Munich Re do Brasil da esquerda para direita: Facundo Cardello, Nayara Bonini e Henrique Cabral 
The Marine team of Munich Re do Brasil from left to right: Facundo Cardello, Nayara Bonini and Henrique Cabral

Reinforced team

Since 2019 the Marine's team in Brazil was strengthe-
ned, following the growth of the portfolio. The team 
is led by Henrique Cabral, who has been at Munich Re 
for 7 years and was one of the responsibles for the tur-
naround seen in this line. The team now also counts 
on Facundo Cardello, a specialist in cargo, who brings 
a greater diversity to the team, with his experience of 
9 years in direct insurance in Brazil and Argentina. 
Facundo has acted both in the underwriting and com-
mercial front of a large international insurance group 
and knows the needs of the local market well. Nayara 
Bonini, an actuary, who also has 7 years of experience 
in Munich Re,  will now dedicate herself entirely to 
Marine, in addition to being responsible for Aviation. 
Nayara has already worked as property and marine 
treaty underwriter, besides working for other depart-
ments of the company.
We believe that currently we have in Marine a perfect 
combination of technical and visionary people, who 
are focused on understanding the needs of each client 
and making solutions possible," says Tânia Amaral 
Heydenreich, head of Non-Life Treaty Underwriting 
at Munich Re. Marine currently accounts for about 
20% of the non-life portfolio of the local reinsurer. 
"Today we have a well-balanced portfolio, with no 
dependence on any line or segment, which gives us 
more strength to cope with the intrinsic volatility of 
the business without significant impacts on our finan-
cial stability. And it also gives us breath to invest in 
differentiated initiatives." 
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Novo Hub para América Latina

Com o sucesso da operação brasileira e o alto nível 
da equipe local, em recente reestruturação do Gru-
po, a equipe brasileira assumiu também a responsa-
bilidade pela operação de Marine da Munich Re em 
toda a América Latina. Henrique Cabral, que já era 
responsável pelo Cone-Sul (Brasil, Argentina, Chi-
le, Uruguai e Paraguai) há 3 anos, assume agora a 
responsabilidade de Head de Marine para a região. 
Segundo ele, o mercado latino-americano é extre-
mamente dinâmico e tem crescido de formas rela-
tivamente distintas em cada país, cada um com seu 
grau de maturidade; ainda assim, mercados de cres-
cimento contínuo e com possibilidade de geração 
de novas oportunidades. Além disso, há um grande 
potencial com a menor penetração de seguro quan-
do comparado a mercados mais desenvolvidos. “Nos 
últimos anos nos aproximamos bastante de nossos 
clientes em incansáveis viagens e visitas, inclusive 
em mercados onde não estávamos presentes. Agora, 
com a consolidação do Hub em São Paulo, estamos 
bem posicionados para atender às expectativas de 
um rol ainda mais ampliado de clientes através de 
iniciativas concretas de geração de negócios”.
Com a mudança do Hub, Henrique passa a ser tam-
bém o “Board Member” representante da Munich 
Re junto a ALSUM (Asociación Latinoamericana de 
Suscriptores Maritimos), enquanto Facundo assume 
também o posto de Membro do Comitê de Transpor-
tes da associação.

Não é apenas capacidade de resseguro

As iniciativas no Brasil e nos demais países da Amé-
rica Latina abrangem fortes parcerias com segura-
doras, brokers e agências de subscrição em diversos 
projetos. Existem iniciativas que dão uma nova vi-
são sobre o gerenciamento de risco em transportes, 
onde a Munich Re coopera com clientes e parceiros 
em todos os elos da cadeia de valor para otimizar 
os resultados compartilhados. Há também iniciati-
vas que envolvem novos produtos de nicho, confi-
gurados para oferecer uma gama mais abrangente 
de coberturas, ou que visam a otimização de capi-
tal nesta linha. Por fim, a empresa também oferece 
soluções em inovação, como uma plataforma digital 
para comercializar de forma online e automatizada 
produtos desenvolvidos sob medida para o cliente, 
já contando com o resseguro. “Apenas oferecer ca-
pacidade em contratos tradicionais de resseguro é 
interessante, mas nada excitante. Queremos mais do 
que isso. Queremos oferecer algo que solucione o 
real problema do cliente e o ajude a alcançar seus 
objetivos,” comenta Henrique.

MUNICH RE MUNICH RE

New Hub for Latin America

With the success of the Brazilian operation and the 
high level of the local team, in a recent restructu-
ring of the Group, the Brazilian team also assumed 
responsibility for the of Marine Munich Re opera-
tion throughout Latin America. Henrique Cabral, 
who was already responsible for the Southern Cone 
(Brazil, Argentina, Chile, Uruguay and Paraguay) 3 
years ago, now takes over the responsibility of Head 
de Marine for the region. According to him, the La-
tin American market is extremely dynamic and has 
grown in relatively different ways in each country, 
each with its degree of maturity; still, markets of con-
tinuous growth and with the possibility of generating 
new opportunities. In addition, there is great poten-
tial with lower insurance penetration when compa-
red to more developed markets. "In the last few years 
we have been getting a lot closer to our customers 
in tireless travel and visits, even in markets where 
we were not present. Now, with the consolidation of 
Hub in São Paulo, we are well positioned to meet the 
expectations of an even broader range of customers 
through concrete initiatives to generate business. "
With the change of the Hub, Henrique also becomes 
the "Board Member" representative of Munich Re 
with ALSUM (Latin American Association of Mariti-
me Subscribers), while Facundo also assumes the po-
sition of Member of the Association's Transportation 
Committee.

It is not just reinsurance capacity

The initiatives in Brazil and in other Latin American 
countries include strong partnerships with insuran-
ce companies, brokers and underwriting agencies in 
several projects. There are initiatives that give a new 
insight into transportation risk management, where 
Munich Re cooperates with customers and partners 
at all levels of the value chain to optimize shared re-
sults. There are also initiatives that involve new ni-
che products, configured to offer a broader range of 
hedges, or aimed at optimizing capital along these 
lines. Finally, the company also offers solutions in 
innovation, as a digital platform to market in an onli-
ne and automated way products tailored to the client, 
already counting on reinsurance. "Just offering capa-
city in traditional reinsurance contracts is interes-
ting, but not exciting. We want more than that. We 
want to offer something that solves the real problem 
of the client and helps him achieve his goals," says 
Henrique.
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Gerenciamento de Risco

Enquanto todo o mercado passa por uma competição 
crescentemente acirrada na busca por riscos menos expos-
tos, com taxas cada vez menores, um dos propulsores do 
crescimento da Munich Re tem sido justamente se aten-
tar a riscos de maior complexidade e, algumas vezes, com 
resultados históricos momentaneamente desfavoráveis. 
Naturalmente, não basta simplesmente aceitar riscos des-
sa natureza com preços mais altos. É necessário entender 
profundamente toda a cadeia do negócio e, em parceria 
com seguradora e corretor, torná-los “seguráveis” através 
de medidas que realmente propiciem um impacto positi-
vo na operação do segurado. Isso  demanda uma subscri-
ção cautelosa, forte parceria com gerenciadores de risco 
de qualidade, além de um monitoramento contínuo do 
desenvolvimento das contas. Tendo o know-how e estru-
tura para isso, a Munich Re acreditou nesse nicho e, junto 
com seguradoras parceiras, tem viabilizado o seguro para 
empresas que antes eram consideradas “patinhos feios” do 
segmento. Henrique ainda conclui: “Nossa proposta vai 
além da transferência de risco; ela abrange a melhoria dos 
riscos, em parceria com seguradoras, corretores e com o 
próprio segurado, de forma que todos os elos da cadeia 
de valor sejam beneficiários diretos do desenvolvimento 
sistêmico alcançado”.

Risk management

While the entire market is experiencing increasing 
and intense competition in the quest for less exposed 
risks at ever lower rates, one of Munich Re growth 
drivers has been precisely to address risks of grea-
ter complexity and sometimes with historical results 
temporarily unfavorable. Naturally, it is not enough 
simply to accept risks of this nature with higher pri-
ces. It is necessary to deeply understand the entire 
business chain and, in partnership with the insurer 
and broker, to make them "insurable" through mea-
sures that actually have a positive impact on the in-
sured's operation. This requires cautious underwri-
ting, strong partnership with quality risk managers, 
and continuous monitoring of account development. 
Having the know-how and structure for this, Munich 
Re believed in this niche and, together with partner 
insurers, has made possible the insurance for com-
panies that were once considered "ugly ducklings" of 
the segment. Henrique still concludes: "Our propo-
sal goes beyond risk transfer; it covers risk improve-
ment in partnership with insurers, brokers and the 
insured, so that all links in the value chain are direct 
beneficiaries of the systemic development achieved."

“É necessário entender profundamente toda a cadeia do negócio e, em parceria com seguradora e corretor, torná-los seguráveis”
"It is necessary to deeply understand the entire business chain and, in partnership with the insurer and broker, to make them insurable"
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“Mais Brasil e menos Brasília” é um bordão do nosso novo 
Governo que se repete e tenta incutir nas mentes de todos 
que a redução do Estado não é mais uma discussão ideoló-
gica, e, sim, uma imposição da realidade. 
Curioso notar nossa Síndrome de Estocolmo com o Gover-
no. Reclamamos da ineficiência, da burocracia, dos privilé-
gios e do custo, mas vemos quase como uma questão ética 
a intervenção governamental demasiada supostamente “or-
ganizadora” da competição entre nós e com o mundo.
Na época da abertura do mercado de resseguros, ouvíamos 
que ela era um problema, porque 
muitas seguradoras mal conheciam 
o resseguro. A isso, respondíamos, 
então, que tínhamos mesmo um 
problema: um mercado que não 
se beneficiava do resseguro como 
instrumento de desenvolvimento e 
diferenciação entre seguradoras.
Não é intuitiva a curva de eficiência 
da regulação nem o entendimento 
de que, após certo ponto, a imposição 
de regras apresenta péssima relação 
de custo/benefício. Contudo, no nos-
so caso, a ignorância desse fenômeno 
passa muito dos limites do razoável.
Precisamos proteger as empresas 
eficientes e criativas da competição 
com empresas ineficientes e com 
o Estado. E como fazer isso? Elimi-
nando as redes de proteção concre-
tizadas por normas e procedimentos 
que de nada servem, a não ser para 
evitar que soluções melhores “con-
testem” a repetição de fórmulas.  
Como se depreende das recentes 
manifestações da Superintenden-
te da Susep, temos hoje a pers-
pectiva de reduzir ou eliminar (i) 
a presença estatal nas atividades 
de prover seguro para segurados 
brasileiros e resseguro para ce-
dentes brasileiras e (ii) o estabelecimento 
de regras que nos protegem da inovação.
Temos, finalmente, a chance real de, 
para a sociedade, entregarmos o seguro 
como um instrumento eficiente e sofis-
ticado de gerenciamento de risco e, para 
as seguradoras, resseguradores, correto-
res e outros agentes privados, permitir-
mos que sejam muito melhores.

"More Brazil and less Brasilia" is a mark of our new Go-
vernment that repeats itself and tries to instill in the 
minds of all that the reduction of the State is no longer 
an ideological discussion, but an imposition of reality.
It is curious to note our “Stockholm Syndrome” with the 
Government. We complain about inefficiency, bureau-
cracy, privilege, and cost, but we see almost as an ethical 
question the too-supposedly "organizing" governmental 
intervention of competition between us and the world.
At the time of opening the reinsurance market, we 

heard that it was a problem be-
cause many insurers were barely 
aware of reinsurance. To that we 
replied that we had a problem: a 
market that did not benefit from 
reinsurance as an instrument of 
development and differentiation 
between insurers.
The efficiency curve of regulation 
is not intuitive nor is the unders-
tanding that, to a certain extent, the 
imposition of rules presents a very 
poor cost / benefit relation. Howe-
ver, in our case, the ignorance of 
this phenomenon goes far beyond 
the limits of the reasonable.
We need to protect efficient and 
creative companies from compe-
tition with inefficient companies 
and with the state. How to do that? 
Eliminating the safety nets put in 
place by standards and procedu-
res that are of no use, except to 
avoid that better solutions "chal-
lenge" the repetition of formulas.
As can be seen from the recent 
statements by the Superintendent 
of Susep, we now have the pros-
pect of reducing or eliminating (i) 
the state presence in the activities 
of providing insurance for Bra-

zilian insureds and reinsurance for Bra-
zilian assignors and (ii) establishing rules 
that protect us from innovation.
We finally have the real chance for socie-
ty to deliver insurance as an efficient and 
sophisticated instrument of risk manage-
ment and for insurers, reinsurers, brokers 
and other private agents to allow them to 
be much better.

Regulatory Outlook in the Insurance Market
Perspectivas Regulatórias no Mercado de Seguros

João Marcelo dos Santos é Sócio Fundador do Santos 
Bevilaqua Advogados, presidente da Academia 

Nacional de Seguros e Previdência  ANSP e ex-diretor 
e superintendente substituto da Superintendência de 

Seguros Privados - Susep.

João Marcelo dos Santos is a Founding Partner of 
“Santos Bevilaqua” (law office), president of the 

National Academy of Insurance and Pension Plan ANSP 
and former director and substitute superintendent of 

the Private Insurance Bureau (Susep).
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Closing the protection gap through partnership 
and technology

Cobrindo a lacuna de proteção através de 
parcerias e tecnologia

Por Moses Ojeisekhoba, CEO da Swiss Re Reinsurance (foto)
By Moses Ojeisekhoba, CEO Reinsurance Swiss Re (photo)
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A devastação causada por um desastre natural não encontra 
fronteiras e não obedece as leis. A única certeza que temos de 
um terremoto ou de um furacão é o que acontece imedia-
tamente nos dias seguintes, que pode afetar drasticamente o 
curso de recuperação a longo prazo. Para as economias em 
desenvolvimento, um dos maiores riscos é que um país que 
já está em crise não terá meios para manter serviços vitais e 
mergulhar de forma ainda mais profunda em uma luta do-
lorosa e prolongada para reconstrução. Mas não tem que ser 
assim. O Mecanismo de Seguro contra Riscos de Catástrofes 
do Caribe (CCRIF) está abrindo caminho para a resiliência, 
usando gatilhos paramétricos para pagamentos rápidos que 
ajudam a manter as funções básicas do governo e melhorar 
os fluxos de caixa. O CCRIF é o primeiro grupo de riscos 
multinacional do mundo e oferece proteção a 19 governos 
que são membros. Os pagamentos após os furacões Maria e 
Irma foram recebidos em menos de 14 dias. O CCRIF e par-
cerias similares estão ajudando a fechar a lacuna de proteção 
global - a diferença entre as perdas econômicas totais e as 
perdas seguradas. Nos últimos 10 anos, as perdas econômi-
cas totais superaram as perdas seguradas em quase US$ 150 
bilhões anuais. Embora o problema de falta de cobertura 
possa parecer assustador, ele apresenta uma oportunidade 
atraente para que nossa indústria faça a diferença tanto nos 
mercados desenvolvidos quanto nos emergentes.

Considere que um terço dos veículos nas estradas no Brasil 
não têm seguro automóvel porque a cobertura obrigatória 
é limitada à responsabilidade por lesões corporais. A agri-
cultura brasileira também está em grande parte sem segu-
ro, em torno de 90% - outro dado alarmante, consideran-
do que este setor é responsável por 20% do PIB brasileiro. 
Economias como as do Brasil são especialmente vulnerá-
veis porque indivíduos sem seguro muitas vezes não têm 
fundos de reserva para reparar ou reconstruir. A lacuna de 
proteção só aumenta à medida em que as populações au-
mentam, as pessoas vivem mais, acumulam mais ativos; e 
tendências como a rápida urbanização, concentram mais 
ativos em áreas propensas a catástrofes naturais. Além dis-
so, as mudanças climáticas e os eventos mais frequentes e 
graves que os acompanham aumentam o problema. 
O comportamento humano também contribui para a lacu-
na de proteção. Muitos dos consumidores brasileiros nunca 
possuíram uma apólice de seguro e não entendem o seu 
valor. Nossa indústria pode fazer um trabalho melhor, an-
tecipando e respondendo às necessidades humanas básicas, 
ao invés de comercializar produtos que são muito ambicio-
sos, complexos e geralmente considerados desnecessários. 
As comunidades mais vulneráveis e seus residentes mere-
cem melhor acesso ao seguro, por isso devemos torná-lo 
mais acessível e informar sobre seus benefícios.

The devastation of a natural disaster knows no boun-
daries and obeys no laws. The only certainty we have 
from an earthquake or a hurricane is that what ha-
ppens in the days immediately following can drama-
tically affect the longer-term course of recovery. 
For developing economies one of the biggest risks is 
that a country already in crisis will lack the means to 
maintain vital services and plunge even deeper into a 
painful, protracted struggle to rebuild.  
But it doesn’t have to be this way. The Caribbean Ca-
tastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF) is paving 
the way to resilience, using parametric triggers for fast 
payouts that help maintain basic government functions 
and improve cash flows. The CCRIF is the first multi-
country risk pool in the world and provides protection 
for 19 member governments. Payouts after hurricanes 
Maria and Irma were received in under 14 days. CCRIF 
and similar partnerships are helping close the global 
protection gap – the difference between total economic 
losses and insured losses.In the last 10 years, total eco-
nomic losses outpaced insured losses by almost USD 
150 billion annually. While the problem of underin-
surance may seem daunting, it presents a compelling 
opportunity for our industry to make a difference in 
developed and emerging markets alike. 

Consider that a third of vehicles on the road in Brazil 
lack motor insurance because mandatory coverage is 
limited to bodily injury liability. Brazilian agricultu-
re is also largely uninsured, at around 90% - another 
alarming figure considering this sector is responsible 
for 20% of the Brazilian GDP.
Economies like Brazil's are especially vulnerable 
because uninsured individuals often don’t have the 
reserve funds to repair or rebuild. The protection 
gap only widens as populations increase, people live 
longer, they accumulate more assets and trends like 
rapid urbanization concentrate more assets in areas 
prone to natural catastrophe. On top of this, climate 
change and the accompanying more frequent and se-
vere events exacerbates the problem. 
Human behavior also contributes to the protection 
gap. Many of Brazil’s consumers have never owned 
an insurance policy and don't understand its value. 
Our industry can do a better job of anticipating and 
responding to basic human needs rather than marke-
ting products that are too aspirational, complex and 
often deemed unnecessary. 
The most vulnerable communities and their residents de-
serve improved access to insurance, so we should make it 
more affordable and educate them about its benefits.

SWISS RE SWISS RE

“Nossa indústria pode fazer um trabalho melhor, 
antecipando e respondendo às necessidades humanas 
básicas, ao invés de comercializar produtos que são 
muito ambiciosos, complexos e geralmente considera-
dos desnecessários.”

“Our industry can do a better job of anticipating and 
responding to basic human needs rather than marke-
ting products that are too aspirational, complex and 
often deemed unnecessary.”
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Na China, permitimos que mais de 1,5 milhão de 
dispositivos móveis forneçam seguro de vida em 
pontos de venda. A Magnum, nossa plataforma au-
tomatizada de subscrição Life & Health, ajuda nos-
sos clientes a personalizar a própria experiência de 
consumidor e aproveitar as percepções significati-
vas de dados provenientes de mais de 12 milhões 
de propostas de seguros processados a cada ano. 

In China, we've enabled more than 1.5 million 
mobile devices to provide point-of-sale life in-
surance. Magnum, our automated Life & Heal-
th underwriting platform, helps our clients cus-
tomise their own customer experience and tap 
into meaningful data insights that come from 
more than 12 million insurance applications 
processed each year.   

Na Flórida, estamos trabalhando com nossos 
clientes para oferecer aos moradores proteção 
por danos causados pela água e cobertura contra 
inundações dentro da apólice de seus proprie-
tários. Esta é uma oportunidade para capitalizar 
em um pool de riscos considerável, usando um 
modelo de inundação totalmente probabilístico.  

In Florida, we’re working with our clients to 
offer residents bundled water damage and 
flood coverage within their homeowner's po-
licy. This is an opportunity to capitalize on a 
sizeable risk pool by using a fully probabilistic 
flood model.

Na Califórnia, os donos de empresas estão com-
prando seguro paramétrico, para que possam con-
tinuar a cobrir suas despesas e proteger a renda no 
caso de um terremoto. Uma apólice paramétrica é 
subscrita usando apenas o nome, endereço e limite 
de cobertura do pretendente. Os segurados são no-
tificados dos pagamentos por meio de seus telefo-
nes e os recursos são transferidos em até 36 horas.  

In California, business owners are purchasing 
parametric insurance, so they can continue to 
meet their expenses and protect income in the 
event of an earthquake. A parametric policy is 
underwritten using only the applicant’s name, 
address and coverage limit. Policyholders get 
notified of payouts via their phone and funds are 
wired within 36 hours.

A tecnologia pode ser um importante facilitador. A chave 
para res(seguro) é destravar o potencial. Os seguros podem 
resolver muitos desafios que surgem nas economias em 
crescimento quando eles são mais fáceis de entender, mais 
acessíveis e mais atrativos economicamente. Hoje com o 
mundo em rápida transformação, a habilidade de nossa in-
dústria de identificar, quantificar e gerenciar riscos será tes-
tada a cada momento. Estender a proteção do seguro a mais 
pessoas e diminuir a lacuna de proteção, será um grande 
passo para garantir um futuro mais seguro e resiliente para 
todos e não há lugar melhor para começar do que com os 
motoristas e fazendeiros do Brasil.

Technology can be a major enabler. The key for re/in-
surance is to unlock the potential. Insurance products 
can solve many challenges that come with growing 
economies when those products are easier to unders-
tand, easier to access and more affordable. 
In today’s rapidly changing world, our industry’s abi-
lity to identify, quantify and manage risk will be tes-
ted at every turn. Extending insurance protection to 
more people and closing the protection gap will go a 
long way toward ensuring a more secure and resilient 
future for all, and there’s no better place to start than 
with Brazil’s motorists and farmers. 

SWISS RE SWISS RE

Re/insurers, governments and multilateral organisa-
tions also need to develop stronger partnerships to 
widen the reach of insurance coverage. Fortunately, 
technology is a powerful ally to break down traditio-
nal barriers.  Innovation can help increase affordabi-
lity, raise product awareness, expand distribution and 
improve coverage through more accurate pricing of 
risk. At Swiss Re, we’re using technology to help our 
clients create innovative solutions: 

Resseguradoras, governos e organizações multilaterais 
também precisam desenvolver parcerias mais fortes para 
ampliar o alcance da cobertura do seguro. Felizmente, a 
tecnologia é um poderoso aliado para derrubar barreiras 
tradicionais. A inovação pode ajudar a aumentar a acessibili-
dade e a conscientização do produto, a expandir a distribui-
ção e a melhorar a cobertura por meio de precificação mais 
precisa do risco. Na Swiss Re, estamos usando a tecnologia 
para ajudar nossos clientes a criar soluções inovadoras:



A ENGEVAL Engenharia de Avaliações é uma 
empresa que atua em todo o território nacional e 
América Latina prestando serviços de Avaliação 
Patrimonial e Reorganização do Ativo Imobilizado. 
Além da experiência acumulada e do alto padrão 
de serviços prestados ao longo de seus 36 anos 
de atuação, a ENGEVAL oferece toda a tecnologia 
e experiência mundialmente desenvolvida, pelo 
nosso grupo ArcaLaudis - Global Network of 
International Valuers and Loss Assessors.

Entre os principais serviços podemos mencionar: 
Avaliações para fins de venda, compra, fusão, 
cisão, seguro (Renovação de apólice), 
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CPC 01 e CPC 27) e Avaliações de intangíveis 
(marca, econômico-financeira). 

A ENGEVAL  realiza também o trabalho de 
REORGANIZAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO. 

Neste trabalho o contratante terá seus bens 
emplaquetados (plaquetas com códigos de barras) de 
forma padronizada e conciliados com seu cadastro contábil 
mostrando, de fato, o que a empresa contratante possui de 
ativos. Este trabalho tem o objetivo de enquadramento na 
lei contábil vigente (para enquadramento na lei 11638/07 é 
imprescindível a conciliação dos ativos físicos/contábeis).

Avaliações e números corretos para análises precisas, 
estas são as razões de ser da ENGEVAL.
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Som.us is optimistic even with the challenges
Apesar dos desafios, Som.us está otimista

Empresa se prepara para nova fase de crescimento do 
mercado, investindo em modernização, tecnologias, ins-
talações e na disseminação do conhecimento. A perspec-
tiva de retomada do crescimento, impulsionada princi-
palmente, pelas reformas estruturais que o país deverá 
empreender, são animadoras para o setor de seguros e 
resseguros. Depois de atravessar um período de profunda 
recessão, a economia brasileira vem dando sinais de re-
cuperação, sobretudo, com a concretização da primeira 
rodada de privatizações do atual governo.
“O cenário da infraestrutura no país é desafiador. Precisa-
mos de investimentos em ferrovias, rodovias, aeroportos e 
também de mais escolas, saúde pública e alimentação. Em-
bora os primeiros ajustes do governo sejam difíceis, acredi-
to que o dinheiro público chegará onde deve”, diz Eduar-
do Toledo, diretor-presidente da Som.us, uma das maiores 
empresas de consultoria e canal de distribuição de seguros e 
resseguros da América Latina. “A economia não se desenvol-
ve sem o seguro e este, por sua vez, também não cresce sem 
uma economia forte”, pondera Eduardo. 
No âmbito do resseguro, Toledo reconhece que os desafios 
para este ano são grandes. O setor vem amargando perdas 
seguidas nos últimos dois anos, em razão de eventos catas-
tróficos severos. Com isso, as taxas aumentaram para diver-
sos segmentos e os prêmios caíram. De acordo com dados 
da Susep, o volume de prêmios de resseguro em 2018 re-
duziu 2,3% em termos nominais. Além da estagnação na 
infraestrutura, a crise econômica acabou afetando os inves-
timentos das empresas em gestão de riscos, prevenção e sis-
temas protecionais. “Os sinistros vieram e o mercado sofreu 
os impactos. Com isso, hoje, as resseguradoras estão mais 
criteriosas”, diz.
Em meio a tantos desafios, a Som.us se destaca, segundo To-
ledo, contribuindo para o desenvolvimento do setor. A em-
presa, que atua como assessoria em seguros para corretoras 
de seguros e resseguros, tem investido em novas tecnologias 
e na modernização dos seus processos. “Como grande who-

The Company is preparing for a new phase of market 
growth, investing in modernization, technologies, fa-
cilities and knowledge. The prospect of a resumption 
of growth, driven mainly by the structural reforms that 
the country will undertake, are encouraging for the in-
surance and reinsurance sector. After going through a 
period of deep recession, the Brazilian economy has 
shown signs of recovery, especially with the first round 
of privatization of the current government.
"The country's infrastructure scenario is challenging. 
We need investments in railways, highways, airports 
and also in more schools, public health and food. Al-
though the first adjustments of the government are 
difficult, I believe that public money will get where 
it should," says Eduardo Toledo, president of Som.us, 
one of Latin America's largest insurance and reinsu-
rance distribution and consulting companies. "The 
economy does not develop without insurance, and 
insurance, in turn, does not grow without a strong 
economy," says Eduardo.
In terms of reinsurance, Toledo recognizes that the 
challenges for this year are great. The sector has been 
bittering losses in the past two years due to severe ca-
tastrophic events. As a result, rates have increased for 
several segments and premiums have fallen. According 
to Susep data, the volume of reinsurance premiums in 
2018 decreased by 2.3% in nominal terms. In addition 
to the stagnation in infrastructure, the economic cri-
sis ended up affecting companies' investments in risk 
management, prevention and protection systems. "The 
claims came and the market suffered the shocks. With 
this, today, reinsurers are more judicious, "he says.
In the midst of so many challenges, Som.us stands out, 
according to Toledo, contributing to the development 
of the sector. The company, which acts as insurance 
advisor for insurance and reinsurance brokerage firms, 
has invested in new technologies and in the moderni-

Equipe da Som.us em São Paulo, SP
São Paulo's Som.us team
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lesaler, a Som.us é moderna, atualizada e dinâmica nas res-
postas e cotações, sempre com foco na satisfação do cliente”, 
diz. 
O crescimento da empresa é uma meta constante e, segun-
do ele, se materializará em 2019 através da expansão de sua 
base de atuação, que contará com instalações em novas pra-
ças. “Tudo isso para atender mais e melhor esse mercado 
carente de novos produtos, buscando maior dinamismo e 
soluções que, realmente, atendam às necessidades dos nos-
sos clientes”, ressalta. 
A capacitação profissional de sua equipe é outra das grandes 
preocupações da Som.us, que mantém vários canais para o 
ensino e a disseminação de conhecimentos. Toledo infor-
ma que esses canais vão 
desde a transmissão di-
ária das “Dicas de Har-
vard” até treinamentos 
por meio da Som.us 
University. “Trata-se de 
um projeto que nasceu 
da vontade de ensinar 
e formar pessoas para 
o mercado de seguro 
e resseguro”, comen-
ta. Ele destaca que os 
cursos online, que já 
oferecem certificação 
para os colaboradores, 
serão expandidos para 
os corretores de toda a 
assessoria. 
“Se não pudermos transmitir o que aprendemos, de nada 
adianta acumular conhecimento. Nosso objetivo é formar 
seres humanos conscientes em relação às necessidades do 
novo cliente que está surgindo e que traz consigo uma cons-
ciência diferenciada. Por isso, temos de estar muito antena-
dos com as novas gerações para, inclusive, poder preparar 
os nossos corretores”, afirma. Nesse aspecto, Toledo ressalta 
a importância dos corretores. “O corretor é capaz de agregar 
conhecimento de causa na elaboração dos melhores termos 
e condições para os seus clientes, os segurados. E isso faz a 
diferença, sobretudo, em se tratando de cotação e análise de 
risco, já que ele detém todo o histórico, toda a bagagem de 
informação do risco”, enfatiza. 
Para Fabio Basilone, CEO da Som.us no Brasil, o corretor 
de seguro é uma “figura- chave” na indústria e por essa ra-
zão, a Som.us dedica maior parte dos seus investimentos na 
melhoria do seu atendimento. “Consideramos fundamental 
respeitar a toda a cadeia do setor, incluindo a figura do segu-
rado, do corretor de seguros, da seguradora, do corretor de 
resseguro e do ressegurador, inclusive, atribuindo as devidas 
responsabilidades que muitos talvez nem saibam que exis-
tem. Mas é o corretor de seguros que muitas vezes precisa 
do apoio de uma empresa multinacional para atender me-
lhor os seus clientes. A Som.us tem focado mui-
to nessa relação, pois entendemos que juntos, 
somos mais fortes e assertivos”, conclui.
Saiba mais sobre a Som.us no site:
insurancecorp.com.br

SOM.US SOM.US

zation of its processes. "As a great wholesaler, Som.us is 
modern, updated and dynamic in answers and quota-
tions, always focusing on customer satisfaction," he says.
The growth of the company is a constant goal and for 
him, this will happen in 2019 through the expansion 
of its base of operation, which will have facilities in 
new squares. "All this to meet more and better this 
market lacking new products, seeking greater dyna-
mism and solutions that really meet the needs of our 
customers," he says.
The professional qualification of its team is another ma-
jor concern of Som.us, which maintains several channels 
for the teaching and dissemination of knowledge. To-

ledo reports that these 
channels range from 
the daily transmission 
of "Harvard Tips" to 
training through Som.
us University. "It is a 
project that was born 
of the will to teach and 
train people for the 
insurance and reinsu-
rance market," he says. 
He points out that the 
online courses, which 
already offer certifi-
cation to employees, 
will be expanded to 
the brokers of all the 
advice.

"If we can not convey what we have learned, there is no 
point in accumulating knowledge. Our goal is to edu-
cate human beings aware of the needs of the new client 
that is emerging and that brings with it a differentiated 
awareness. Therefore, we must be very attentive with 
the new generations to even be able to prepare our 
brokers, "he says. In this respect, Toledo emphasizes 
the importance of brokers. "The broker is able to add 
knowledge of the cause in the elaboration of the best 
terms and conditions for its clients, the insured. And 
that makes the difference, especially in the case of quo-
tation and risk analysis, since it holds all the history, all 
the baggage of risk information, "he says.
For Fabio Basilone, CEO of Som.us in Brazil, the insu-
rance broker is a key figure in the industry and for that 
reason, Som.us devotes most of its investments to im-
proving its service. "We consider it fundamental to res-
pect the entire industry chain, including the insured, the 
insurance broker, the insurer, the reinsurance broker 
and the reinsurer, including giving due responsibilities 
that many may not even know exist. But it is the insuran-
ce broker who often needs the support of a multinational 
company to better serve their clients. Som.us has focused 

a lot on this relationship, because we unders-
tand that together, we are stronger and more 
assertive ", he concludes.
Know more in the website:
insurancecorp.com.br

Equipe da Som.us no Rio de Janeiro, RJ Rio de Janeiro's Som.us team
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New paths in conflict management
in the insurance market

Novos caminhos na gestão de
conflitos no mercado segurador

Na atual conjuntura da eco-
nomia brasileira, o mercado 
securitário destaca-se por seu 
crescimento com números 
na casa de bilhões na arreca-
dação de prêmios em todos 
os ramos, propiciando uma 
sociedade mais protegida em 
relação aos riscos expostos.
O contrato de seguro dire-
ciona-se no movimento pa-
radoxal de paralisação e risco 
de declínio, pois a sua estru-
tura jurídica ainda apresen-
ta-se “pré-histórica” no to-
cante aos seus clausulados 
engessados e repetitivos, in-
dicando a extrema urgência 
de uma transmutação no de-
senho da gestão de sua regu-
lação. Outro aspecto sensível 
deste contrato pode ocorrer 
após a eventual negativa de 
um sinistro liquidado que 
pode ensejar um grande obs-
táculo aos seus avanços eco-
nômicos que são ameaçados, 
em segundos, na propositura 
de ações judiciais sem a real 
análise dos riscos existentes 
para a seguradora e para o 
segurado.
Com o movimento de judi-
cializar sinistros negados, as 
partes apenas transferem a discussão ao Poder Ju-
diciário, sem se atentar que esta decisão pode anu-
lar toda a estrutura do contrato de seguro. Mesmo 
que haja discussão judicial de um contrato de segu-
ro por adesão, os riscos foram conhecidos previa-
mente pelos contratantes e não podem ser anulados 
com fundamento em legislações que não tutelam o 
mutualismo.

In the current situation of the 
Brazilian economy, the insu-
rance market stands out for 
its growth with numbers in 
the billions of houses in the 
collection of premiuns in all 
branches, propitiating a so-
ciety more protected in rela-
tion to exposed risks.
The insurance contract is 
rooted in the paradoxical 
movement of paralysis and 
risk of decline, because its 
legal structure still presents 
itself "prehistoric" in relation 
to its plastered and repetitive 
clauses, indicating the extre-
me urgency of a transmuta-
tion in the management of 
its regulation. Another sensi-
tive aspect of this agreement 
may occur after the eventual 
denial of a liquidated claim 
that may present a major 
obstacle to its economic ad-
vances that are threatened 
in seconds in the filing of 
lawsuits without the actual 
analysis of risks to the insu-
rer and the insured.
With the move to appealing 
denied claims, the parties 
only transfer the discussion 
to the Judiciary, without 

being aware that this decision may cancel the who-
le structure of the insurance contract. Even if the-
re is a judicial discussion of an insurance contract 
by adhesion, the risks were previously known by the 
contractors and can not be annulled on the basis of 
legislation that does not protect mutualism.
As it is public knowledge, in the Brazilian judicial sys-
tem there is no certainty of the final decision to be 

Por/by: Vivien Lys 

Vivien Lys Porto Ferreira da Silva é advogada e mediadora 
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Como é de conhecimento público, no sistema judici-
ário brasileiro não há a certeza da decisão final a ser 
proferida pelo juiz. Esta incerteza agrava-se pelo fato 
de que o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor 
aplica-se ao contrato de seguro e pode esvaziar todo 
o conteúdo negocial impingido nas cláusulas previa-
mente ajustadas.
Neste cenário real, questiona-se: as necessidades dos 
players de um contrato de seguro estão salvaguardadas 
neste sistema de judicialização ? Com certeza, a res-
posta é negativa.
E sob o corolário de criar-se maior proteção equânime 
ao contrato de seguro, é que a resposta negativa ganha 
reflexos de maior repercussão. Não basta modificar tex-
tos dos clausulados, é necessário reestruturar a gestão 
dos contratos de seguros desde o início de um eventual 
conflito emergente. A solução direciona para a adoção de 
um novo sistema de lidar com os conflitos oriundos do 
contrato de seguro.
Com a promulgação da Lei de Medição e com a entrada 
em vigor do Novo Código de Processo Civil, a expecta-
tiva é que a solução para a resolução dos conflitos está 
pronta e autoaplicável.
Neste novo cenário – iniciado há sete anos – a movi-
mentação dos operadores do Direito na interpretação 
conjunta destas duas leis induz que toda a sociedade – 
consumidor e fornecedor – solicitarão que suas preten-
sões resistidas sejam solucionas por meio dos métodos 
adequados de resolução de conflitos.
Nos Estados Unidos e Europa – lugares onde está sediada 
a maioria das sedes das seguradoras e corretoras de segu-
ro – a mediação é um instrumento valioso para reduzir 
contingências e ainda reestabelecer um novo caminho 
para a execução ou conclusão do contrato de seguro nos 
exatos termos contratados pelos segurados.
Internacionalmente, as seguradoras e corretoras podem 
socorrer-se da Lei Modelo, Model Law on International 
Commercial Conciliation, elaborada pela United Nations 
Commission on International Trade Law (UNCITRAL), 
em 2002, para eleger a mediação aos seus contratos e 
apólices no contexto privado empresarial.
Não se pode mais adiar este movimento de transmu-
tação que os players do mercado de seguro precisam 
concretizar e avançar!
Existe um fator a contribuir neste avanço que é o fato 
de que a mediação pode ser proposta por qualquer uma 
das partes, mesmo que não haja previsão contratual 
para sua utilização.
A única exigência consiste na adesão de fato e de direito 
pela outra parte para participar do processo de mediação 
por meio de um representante da empresa – se pessoa 
jurídica – com poderes de transigir e decisão, ou mesmo 
a pessoa física; mas ambos acompanhados dos seus res-
pectivos advogados.
A propositura da mediação posterior ao conflito já 
instaurado também é mais um sinal do amadureci-
mento do mercado segurador oriundo da educação 
do segurado e da seguradora e/ou do corretor e/ou do 
ressegurador.

rendered by the judge. This uncertainty is aggravated 
by the fact that Article 47 of the Consumer Protection 
Code applies to the insurance contract and can emp-
ty all the negotiated content imposed on the clauses 
previously adjusted.
In this real scenario, it is questioned: Are the needs of 
players in an insurance contract safeguarded in this 
appeal system? Of course, the answer is no.
And under the corollary of creating greater equitable 
protection of the insurance contract, is that the nega-
tive response gains reflexes of greater repercussion. 
It is not enough to modify texts of clauses, it is ne-
cessary to restructure the management of insurance 
contracts from the beginning of a possible emerging 
conflict. The solution leads to the adoption of a new 
system to deal with conflicts arising from the insu-
rance contract.
With the enactment of the Measurement Law and the 
entry into force of the New Code of Civil Procedure, 
the solution to the resolution of conflicts is expected 
to be ready and self-enforcing.
In this new scenario - started seven years ago - the 
movement of lawmakers in the joint interpretation of 
these two laws induces that all society - consumer and 
supplier - will demand that their resistance claims be 
solved through appropriate methods of conflict reso-
lution. In the United States and Europe - where most 
insurance and insurance brokerage houses are located 
- mediation is a valuable tool for reducing contingen-
cies and re-establishing a new path for the execution 
or conclusion of the insurance contract in the exact 
terms contracted by insured.
Internationally, insurers and brokerages can avail 
themselves of the Model Law, Model Law on Inter-
national Commercial Conciliation, developed by 
the United Nations Commission on International 
Trade Law (UNCITRAL) in 2002, to elect mediation 
to their contracts and policies in the private busi-
ness context.
We can no longer postpone this transmutation move-
ment that the players of the insurance market need to 
materialize and move forward!
There is one factor contributing to this advance, whi-
ch is the fact that mediation can be proposed by ei-
ther party, even if there is no contractual provision 
for its use.
The only requirement is the adhesion of fact and of 
law by the other party to participate in the process of 
mediation through a representative of the company 
- if legal entity - with powers of compromise and de-
cision, or even the individual; but both accompanied 
by their respective lawyers.
The introduction of post-conflict mediation is also a 
sign of the maturing of the insurance market from 
education of the insured and the insurer and / or the 
broker and / or the reinsurer.

MEDIATION



24 Abril, 2019

Em março começam as novas turmas para obter a Cer-
tificação Internacional em Gerência de Riscos (AIRM), 
através da Fundação Ibero-americana de Administra-
dores de Riscos e  Seguros (ALARYS), organizada pela 
Associação Brasileira de Gerência de Riscos  (ABGR).
O curso é destinado aos profissionais de Administra-
ção de Seguros e será ministrado em várias cidades. 
Para facilitar a participação de um número maior de 
profissionais, a entidade optou por reunir os dois mó-
dulos obrigatórios, formatado para quatro dias inte-
grais de curso e meio dia para realização dos exames.
A “AIRM” é reconhecida nos Estados Unidos pela 
RIMS, e permite preencher o pré-requisito do “Risk 
Management Foundation”, necessário para obter o 
“RIMS FELLOW DESIGNATION”, conforme estabe-
lecido pela Risk and Insurance Management Society 
Inc. (RIMS).
A certificação também é reconhecida mundialmente 
pela International Federation of Risk and Insurance 
Management Association.(IFRIMA).
Para estar habilitado a fazer o curso, o interessa-
do precisa ter vivenciado no mínimo, cinco anos a 
área de risco. O diretor executivo da ABGR Marcelo 
D’Alessando (foto), observa que o candidato pode es-
tar atuando no risco em diferentes áreas: operacio-
nal, logística e controle interno, por exemplo. O que 
precisa ficar claro é que risco não é compliance. Uma 
prática que tem sido confundida no mercado. D’Ales-

In March, the new classes for the International Cer-
tification in Risk Management (AIRM), through the 
Ibero-American Foundation for Risk and Insurance 
Administrators (ALARYS), organized by the Brazilian 
Association of Risk Management (ABGR) begin.
The course is intended for professionals in Insurance 
Administration and will be taught in several cities.
To facilitate the participation of a greater number of 
professionals, the entity chose to gather the two man-
datory modules, formatted for four full days of course 
and a half day to carry out the exams.
"AIRM" is recognized in the United States by RIMS, 
and allows you to fulfill the "Risk Management Fou-
ndation" prerequisite required to obtain the "RIMS 
FELLOW DESIGNATION" as established by RIMS.
The certification is also recognized worldwide by the 
International Federation of Risk and Insurance Mana-
gement Association (IFRIMA).
To be qualified to take the course, the interested party 
must have five years of experience in the area of risk, 
at least. ABGR's executive director Marcelo D'Alessan-
dro  (photo), notes that the candidate may be acting 
in risk in different areas: operational, logistics and in-
ternal control, for example. What needs to be made 
clear is that risk is not compliance, a practice that has 
been confused.
D'Alessandro pointed out about the initiative and 
importance of certification for professionals: "We at 

ABGR offers certification for risk professionals
ABGR certifica profissionais de riscos

FO
TO

: F
RE

EP
IK

.C
OM



25ESPECIAL III

TREINAMENTO TRAINING

sandro assinalou sobre 
a iniciativa e importân-
cia da certificação para 
os profissionais: “Nós 
da ABGR observamos 
que há muitos cursos 
internacionais de ge-
rência de risco, mas 
todos fora do país. Não 
temos conhecimento 
de que há cursos que 
certifique o profissio-
nal em uma semana. 
Quando eu me certifi-
quei, a área de risco não 
era tão percebida. Hoje 
é conhecida mas não é 
praticada. Não adian-
ta a empresa desejar contratar um profissional que 
não tenha a certificação. Quem tem a certificação, 
teve acesso a princípios, teoria, conteúdo, alinhado 
às boas práticas do que se faz no mundo. A Alarys 
tem autorização para ministrar o curso no mesmo 
nível oferecido para quem faz fora do país em uma 
semana e a custos acessíveis. Dessa maneira acredito 
que estamos entregando valor para as pessoas e para 
a sociedade”, afirma. O diretor executivo ainda desta-
ca que já há um bom número de pessoas certificadas 
e que a ABGR está programando para esse ano, mais 
três cursos,  e inclusive uma reciclagem para os que já 
fizeram anteriormente.
Os interessados deverão encaminhar curriculum pro-
fissional e acadêmico ao endereço abgr@abgr.com.br 
para avaliação da Direção do curso.

O que é a Certificação AIRM?

A Fundación Ibero-americana de Administracion de 
Riescos y Seguros (ALARYS) outorga um aval profissional 
no campo da administração de riscos. Essa certificação 
tem o nome de “ALARYS International Risk Manager” 
e possui a sigla AIRM. Dessa forma, aqueles que obtêm 
essa certificação utilizam a sua denominação “Alarys In-
ternational Risk Manager” e/ou a sua sigla (AIRM) como 
demonstração de que a possuem.
O certificado AIRM permite preencher o pré-requisito 
do ”Risk Management Foundation” necessário para obter 
o “RIMS Fellow Designation”.

Público Alvo

A certificação é dirigida principalmente aos profissionais 
da área de riscos, independente do campo em que atuem 
(riscos seguráveis, riscos operacionais, riscos financeiros, 
riscos estratégicos) e que desejam obter reconhecimen-
to profissional em gerenciamento de riscos. Também é 
dirigido aos profissionais que desejam obter o “RIMS 
Fellow designation” outorgado por RIMS.

ABGR have noted that 
there are many inter-
national risk manage-
ment courses, but all 
out of the country. We 
are not aware that there 
are courses that certify 
the professional in one 
week. When I got my 
certification, the area 
of risk was not so much 
perceived. Today it is 
known but not practi-
ced. The company does 
not want to hire a pro-
fessional who does not 
have the certification. 
The person who has the 

certification had access to principles, theory, con-
tent, in line with good practices of what is done in the 
world. Alarys is authorized to deliver the course at the 
same level offered to those who are out of the coun-
try in one week and at very affordable costs. In this 
way I believe that we are giving value to people and 
to society, "he says. The executive director also points 
out that there are already a good number of people 
certified and that ABGR is scheduling for this year, 
three more courses, and even a recycling for those 
who have done previously.
Those interested should send a professional and aca-
demic curriculum to the abgr@abgr.com.br address 
for evaluation of the direction of the course.

What is AIRM Certification?

The Ibero-American Foundation for Risks and Insurance 
Administration (Fundación Ibero-americana de Adminis-
tracion de Riescos y Seguros - ALARYS) grants a professional 
guarantee in the field of risk management. This certification 
is called "ALARYS International Risk Manager" and has the 
acronym AIRM. In this way, those who obtain this certifica-
tion use their name "Alarys International Risk Manager" and 
/ or their acronym (AIRM) as proof that they have it.
The AIRM certificate allows you to complete the "Risk 
Management Foundation" prerequisite required to ob-
tain the "RIMS Fellow Designation".

Target Audience

The certification is aimed primarily at professionals in 
the area of risk, from any field of activity (insurable risks, 
operational risks, financial risks, strategic risks) and who 
want to obtain professional recognition in risk manage-
ment. It is also intended for professionals who wish to 
obtain the RIMS Fellow designation granted by RIMS.
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> Administração de Riscos;                    

> Seguros;

> Tesouraria;

> Finanças;

> Controle Interno;

> Auditoria Interna;

> Recursos Humanos;

> Jurídico;

> Risk Management;

> Insurance;

> Treasury;

> Finance;                                             

> Internal control;

> Internal Audit;

> Human Resources;

> Legal;                                                    

> Qualidade;

> Compliance;

> Operações;

> Engenharia;

> Logística;

> Projetos;

> Consultoria;

> Quality;

> Compliance;                                   

> Operations;                                          

> Engineering; 

> Logistics;                                            

> Projects;                                               

> Consulting;

> Intermediação Financeira (brokers,etc);   

> Outras áreas profissionais ligadas ao controle e a miti-

gação de riscos.

> Financial Intermediation (brokers);   

> Other professional areas associated with risk control 

and mitigation.

TREINAMENTO TRAINING

A certificação é dirigida aos profissionais das áreas:

Requisitos para obter a Certificação

Perfil acadêmico:

Os candidatos deverão possuir título superior em curso 
que tenha duração mínima de 10 semestres e realizado 
em instituição de ensino devidamente reconhecida e 
possuir domínio de conceitos básicos de risco.

Perfil profissional:

Os candidatos deverão ter experiência profissional mínima 
de 5 anos em cargos ou atividades vinculados à qualquer 
uma das atividades relacionadas com os elementos do siste-
ma de administração de riscos (a política, o processo, o pro-
grama, a função organizacional), independente do tipo de 
risco (seguráveis, operacionais, financeiros, estratégicos etc.).

Cumprimento Específico:

1. Assistir a dois cursos obrigatórios (nível básico e nível 
avançado) com quatro dias de duração (32 horas).
2. Realizar e ser aprovado em dois exames (nível básico 
e nível avançado). Para se obter a aprovação em cada um 
desses exames, é necessário um aproveitamento mínimo 
de 70% de acertos.
3. Para manter a certificação AIRM válida é necessário a 
cada 2 anos, assistir à cursos de  gestão e gerência de ris-
cos com carga horária mínima de 16 horas eletivas com 
respectivo certificado.
Para obter mais informações sobre o conteúdo programá-
tico completo, o candidato pode acessar o link:

http://abgr.com.br/noticias.php?Nu-
Not=168 ou entrar em contato com a ABGR 
através do telefone:

(11) 5581-3569 / 2578-7223.

The certification is addressed to following professional’s areas:

Requirements for certification

Academic Profile:

Candidates must have an undergraduate course of at le-
ast 10 semesters in a duly recognized educational institu-
tion and have mastery of basic concepts of risk.

Professional Profile:

Candidates must have at least 5 years' professional expe-
rience in positions or activities linked to the risk mana-
gement system (policy, process, program, organizational 
function) regardless of the type of risk (insurable, opera-
tional, financial, strategic) .

Specific Compliance:

1. Attend two compulsory courses (basic level and advan-
ced level) with four days duration (32 hours).
2. Perform and pass two exams (basic level and advanced 
level). In order to obtain approval in each of these exams, 
a minimum of 70% success is required.
3. To maintain valid AIRM certification it is necessary 
every two years to attend the management and risk ma-
nagement with a minimum workload of 16 elective hou-
rs with a certificate.
For more information about the complete program con-
tent, the candidate can access the link:

http://abgr.com.br/noticias.php?Nu-
Not=168 or contact ABGR at:

(11) 5581 3569 / 2578-7223.
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Market research in 4.0 age
Pesquisa de mercado em tempos 4.0

Com o objetivo de apurar a percepção dos players do 
resseguro, relativa às atividades e serviços ofertados, a 
revista Insurance Corp realizou uma pesquisa online 
junto aos profissionais de seguro, resseguro e empresas 
corretoras de resseguro. 
Foram considerados itens como: Agilidade na Aceita-
ção de Riscos e Liquidação de Sinistros, Melhores Cri-
térios de Subscrição, Práticas Inovadoras, entre outros. 
Os resultados obtidos e tabulados serão divulgados em 
breve e resultará em um importante referencial para o 
conhecimento das atividades e serviços desenvolvidos 
pelas empresas, apurados por meio de uma ferramenta 
totalmente eletrônica, composta de um link endereçado 
diretamente aos participantes, que têm representativi-
dade para responder um questionário individual e re-
servado. O objetivo é compreender o que vai além dos 
dados técnicos e de balanços, e que não fazem parte de 
registro ou estão indisponíveis nas redes.
Insurance Corp considera a pesquisa da maior impor-
tância para o mercado. Em tempos da economia 4.0, 
onde o conceito de fronteira não mais existe, estar co-
nectado tornou-se um mantra. É possível afirmar como 
serão as relações entre pessoas, empresas, governo e 
agentes econômicos daqui há 10 anos? Como lidar com 
tudo isso e também com os problemas sensíveis do dia 
a dia, daqueles que ainda não vivem em tempos 4.0, mas 

In order to determine the perceptions of reinsurance 
players regarding the activities and services offered, 
Insurance Corp magazine conducted an online survey 
with insurance professionals, reinsurance companies 
and reinsurance brokerage firms.
The following items were considered: Agility in Ac-
ceptance of risks and settlement of claims, best subs-
cription criteria, innovative practices, among others. 
The results obtained and tabulated will be released 
soon and will result in an important reference for the 
knowledge of the activities and services developed by 
the companies, verified by means of a totally electro-
nic tool, composed of a link addressed directly to the 
participants, who are representative to answer an indi-
vidual and reserved questionnaire.
The goal is to understand what goes beyond technical 
data and balance sheets, which are not part of the regis-
try or are unavailable in the networks.
Insurance Corp considers the research of utmost im-
portance to the market. In times of economy 4.0, whe-
re the concept of boundary no longer exists, being con-
nected has become a mantra. Is it possible to state how 
the relationships between people, companies, govern-
ment and economic agents will be ten years from now? 
How to deal with all this and also with the day-to-day 
sensitive problems of those who do not yet live in 4.0 
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times, but who will be swept away in this whirlwind? 
What are the answers, or rather, what are the questions 
that must be asked so that the needs of individuals 
and companies can be understood and effectively ad-
dressed? We deal daily with a formidable mass of new 
information, which brings a problem: how to process 
that diffuse mass that can take us in any direction? We 
know that the insurance industry is a large research 
demander and is always attentive to the needs of its 
consumers. The magazine went to the field to meet a 
curiosity: how the industry is perceived by its custo-
mers? Let's wait!

The survey conducted by Insurance Corp was attended 
by reinsurers, reinsurance brokers and insurers.

que serão arrastados nesse turbilhão? Quais são as res-
postas, ou melhor, quais são as perguntas que devem 
ser feitas para que as necessidades dos indivíduos e em-
presas possam ser compreendidas e efetivamente aten-
didas? Lidamos diariamente com uma massa formidá-
vel de novas informações, que trazem um problema: 
como processar essa massa difusa que pode nos levar a 
qualquer direção? Sabemos que o setor de seguros é um 
grande demandante de pesquisas e está sempre aten-
to às necessidades de seus consumidores. A revista foi 
a campo para atender uma curiosidade: como o setor é 
percebido por seus clientes? Vamos aguardar!

A pesquisa conduzida pela Insurance Corp contou com 
a participação de resseguradoras, corretoras de resse-
guro e seguradoras.

Categorias avaliadas na pesquisa

Resseguradoras

Categories assessed in the research

Reinsurers

Perfil dos Pesquisados

Dirigentes e executivos da alta gerência de res-
seguradoras locais, corretoras  de resseguros e 
seguradoras.

Os resultados da pesquisa serão apresentados na 
revista Insurance Corp.

Respondent's profile

Team leaders and top management executives of 
local reinsurers, reinsurance brokerage firms and 
insurance companies.

The survey results will be presented by
Insurance Corp magazine.

Corretoras de resseguro Reinsurance brokers

• Agilidade na aceitacão de riscos

• Agilidade na liquidação de sinistros

• Inovação

• Melhores critérios de subscrição

• Melhor estrutura de apoio                                                                                          

• Executivo destaque do ano

• Agility in risk acceptance

• Agility in claim settlement

• Innovation

• Best underwriting criteria

• Best backoffice structure

• Executive of the year

• Inovação

• Melhor estrutura de apoio

• Maior agilidade na entrega

• Melhor atendimento comercial

• Executivo de destaque do ano

• Innovation

• Best support structure

• Greater delivery agility

• Best commercial treatement

• More prominent executive of the year
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ANSP

The 8th Reinsurance Congress has arrived. We started 
in 2011 with the enthusiasm of the years following the 
opening of the Brazilian reinsurance market.
We went through the editing of rules that undoub-
tedly transformed the preference of local reinsurers 
into reserve combined with the restriction on intra-
group transactions.

A supposed change in course oc-
curred when the reserve and the 
restriction on intra-group tran-
sactions were replaced by a confu-
sing reserve system coupled with 
preference and increasing space 
for intra-group transactions.
The actual course change came 
with the return of preference as a 
single system and with the end of 
intra-group operations restrictions.
Then, together with Brazil, we 
entered the waiting period, wai-
ting for the policy to settle.
We now have an opportunity.
We stabilize (as much as possible) 
the policy, with the real possibility 
of a return to growth, with the pen-
sion reform and the reduction of 
the state, including privatizations. 
There is also the announced goal 
of privileging legal certainty, so-
mething whose relevance seems at 
times underestimated, and which 
needs to involve the three powers.

In addition, we have adopted as a permanent agenda the fi-
ght against corruption, which, in addition to its ethical pers-
pective (which must be experienced by everyone always, not 
only when we charge politicians honesty), sucks resources 
and delays our development. The effects of this change will 
come as well, not without steps ahead and behind and the 
frequent feeling that we are not leaving the place.
Reinsurance, insofar as it requires large risks, often as-
sociated with large projects which, in turn, depend on a 
positive outlook for the future, has everything to take a 
particularly intense recovery, which tends to be strong 

and lasting.
In this context, the Reinsurance Congress 
promotes exactly the exchange of ideas 
and the alignment of expectations, being 
sure that, in economic and social life, ex-
pectations are the brick of the future.
Good Congress to all!

ANSP

É chegado o 8º Congresso de Resseguro. Iniciamos em 
2011 com o entusiasmo dos anos seguintes à abertura do 
mercado de resseguros brasileiro.
Passamos pela edição das regras que, sem qualquer 
discussão, transformaram a preferência dos ressegura-
dores locais em reserva combinada com a restrição a 
operações intragrupo. 
Uma suposta mudança de curso 
ocorreu quando a reserva e a restri-
ção a operações intragrupo foram 
substituídas por um confuso sistema 
de reserva descrescente conjugada 
com a preferência e espaço crescen-
te para operações intragrupo.
A efetiva mudança de curso veio 
com a volta da preferência como sis-
tema único e com o fim das restri-
ções a operações intragrupo.
Depois, junto com o Brasil, entra-
mos em compasso de espera, aguar-
dando que a política se acomodasse.
Temos, agora, uma oportunidade. 
Estabilizamos (tanto quanto possí-
vel) a política, com a possibilidade 
real de volta do crescimento, com 
a reforma da previdência e com 
a redução do Estado, incluindo as 
privatizações. Há também o anun-
ciado objetivo de privilegiar a segu-
rança jurídica, algo cuja relevância 
parece, às vezes, subestimada, e que 
precisa envolver os três poderes.
Além disso, adotamos como pauta permanente o com-
bate à corrupção que, para além de sua perspectiva ética 
(que deve ser vivenciada por todos sempre, e não somente 
quando cobramos honestidade de políticos), suga recur-
sos e atrasa nosso desenvolvimento. Os efeitos dessa mu-
dança também virão, não sem passos à frente e atrás e a 
frequente sensação de que não estamos saindo do lugar.
O resseguro, na medida em que precisa de grandes riscos, 
frequentemente associados a grandes projetos que, por 
sua vez, dependem de uma perspectiva positiva de futuro, 
tem tudo para aproveitar de forma especialmente intensa 
a retomada, que tende a ser forte e duradoura.
Nesse contexto, o Congresso de Resseguro 
promove justamente a troca de ideias e o ali-
nhamento de expectativas, sendo certo que, 
na vida econômica e social, as expectativas 
são o tijolo do futuro.
Bom Congresso a todos!

Another Reinsurance Congress!
Mais um Congresso de Resseguro!

João Marcelo dos Santos

João Marcelo dos Santos

Presidente da ANSP

ANSP's president



NOVAS TURMAS
INFORME-SE!

A Associação Brasileira de Gerência de Riscos – ABGR 
proporciona aos profissionais de Administração de Ris-
cos e Seguros, a Certificação Internacional em Gerência 
de Riscos (AIRM), através da Fundação Ibero-Americana 
de Administradores de Riscos e Seguros (ALARYS).

A Certificação AIRM é reconhecida mundialmente 
pela International Federation of Risk and Insurance 
Management Association (IFRIMA) e nos Estados 
Unidos  pela RIMS (Risk and Insurance Management 
Society Inc).

A AIRM é dirigida principalmente aos profissionais 
da área de riscos, independente do campo em que 

Link para maiores informações:  http://abgr.com.br/noticias.php?NuNot=168

CERTIFICAÇÃO AIRM
atuem (riscos seguráveis, operacionais, financeiros, 
estratégicos), que desejam obter reconhecimento 
profissional em Gerenciamento de Riscos, bem como 
aos que pretendem obter o “RIMS Fellows Designation”.

Entre em contato direto com ABGR - Tel.: 011 5581 3569 • 2578 7223

Áreas:
 Adm. de Riscos
 Seguros
 Tesouraria
 Finanças
 RH 
 Controle e Auditoria

 Interna
 Jurídico

Os interessados deverão encaminhar curriculum para avaliação e aprovação da Direção do curso. Endereço (abgr@abgr.com.br).

 Qualidade
 Compliance 
 Operações
 Engenharia 
 Logística e outras,

 ligadas ao controle e
 mitigação de riscos.
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