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MENSAGEM AO MERCADO
MESSAGE TO THE MARKET

Important contrIbutIon to 
the 6th reInsurance meetIng
With the opening of the Brazilian reinsurance market, 
large international companies have established their 
bases in the country. In this first decade after the end 
of the sector monopoly, the market jumped from R $ 
3.8 billion to R$ 10 billion in annual revenue. It is an 
expressive number. The political and economic cri-
sis did not significantly slow down business among 
players. There has been some damage, of course, but 
the long-term vision that characterizes reinsurers is a 
component that strengthens companies for resumption 
of economic activity. However, it will be necessary to 
eliminate two basic obstacles in this process: the excessive 
bureaucracy and the high tax burden on organizations. 
These reflections were part of the 6th Reinsurance 
Meeting of Rio de Janeiro. This is the main event of the 
genre in the year. The event, sponsored by the National 
Confederation of Insurers (CNseg), in partnership with 
Fenaber and the National Insurance School, attracted 
representatives from companies and entities linked to 
insurance and reinsurance, as well as specialists in the 
field and economists. The participants considered this 
sixth edition as one of the best in recent years, such as 
the quality of the presented lectures.
The Insurance corp magazine make an important 
contribution to the meeting by editing a special news-
letter that was distributed to participants. Executives 
who spoke about their entities expressed their views in 
the publication, such as Paulo Pereira (Fenaber), Már-
cio Coriolano (CNseg), Roberto da Rocha Azevedo (Abe-
cor-RE) and Robert Bittar (ENS) were some protagonists.
This report also provided readers with analyzes of the 
founding partner of Santos Bevilaqua Advogados, João 
Marcelo dos Santos, ITG – Informação, Tecnologia e 
Gerência and Munich Re Brasil, great prestige local reinsurer.
Regading to the theme,the 6th Reinsurance Meeting of 
Rio de Janeiro and the Munich Re Brasil's twenty year 
performance were highlighted in this edition. The rein-
surer have expertise to develop products and solutions 
to satisfy the market demands.The magazine fulfills 
once again its role of fostering the debate on essential 
issues to the dynamics of the world of reinsurers.
Good reading to all !

André Pena
Publisher

Importante contrIbuIÇÃo ao 
6º encontro De resseguro
Com a abertura do mercado brasileiro de resseguros, 
empresas de grande envergadura internacional apor-
taram suas bases no país. Nesta primeira década após 
o fim do monopólio do setor, o mercado saltou de R$ 
3,8 bilhões para R$ 10 bilhões de faturamento anual. 
É um número expressivo. A crise política e econômi-
ca não arrefeceu significativamente os negócios entre 
os players. Houve algum prejuízo, é claro, mas a visão 
de longo prazo que caracteriza as resseguradoras é um 
componente que fortalece as empresas para a retomada 
da atividade econômica. Contudo, será preciso elimi-
nar dois obstáculos básicos neste processo: o excesso 
de burocracia e a elevada carga tributária que recai so-
bre as organizações.
Tais reflexões fizeram parte do 6º Encontro de Resse-
guro do Rio de Janeiro. Este é o principal evento do gê-
nero no ano. O evento, promovido pela Confederação 
Nacional das Seguradoras (CNseg), em parceria com a 
Fenaber e Escola Nacional de Seguros, atraiu represen-
tantes de empresas e entidades ligadas a seguros e res-
seguros, além de especialistas no tema e economistas. 
Os participantes consideraram esta sexta edição como 
uma das melhores dos últimos anos, tal a qualidade das 
palestras apresentadas.
A Revista Insurance corp ofereceu uma contribuição 
importante ao encontro, ao lançar o seu primeiro infor-
mativo especial que foi distribuído aos participantes. 
Executivos que manifestaram seus pontos de vista na 
publicação, tais como Paulo Pereira (Fenaber), Márcio 
Coriolano (CNseg), Roberto da Rocha Azevedo (Aber-
cor-RE) e Robert Bittar (Escola Nacional de Seguros) 
foram alguns dos protagonistas. Este informe também 
brindou os leitores com análises do sócio-fundador da 
Santos Bevilaqua Advogados, João Marcelo dos Santos, 
da ITG – Informação, Tecnologia e Gerência uma das 
principais empresas de desenvolvimento e implantação 
de sistemas de informação, e da Munich Re Brasil, res-
seguradora local de grande prestigio.
Em relação ao tema, o 6º Encontro de Resseguro do 
Rio de Janeiro e a atuação de 20 anos da Munich Re no 
país mereceram destaque nesta edição. A ressegurado-
ra possui expertise para desenvolver produtos e solu-
ções que atendam à demanda do mercado. A revista 
cumpre, mais uma vez, o seu papel de fomentar o deba-
te de questões imprescindíveis à dinâmica do universo 
das resseguradoras. 
Boa leitura a todos!
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a successful professional and one of the high-
lights in his area of activity, Silas Kasahaya accepted the 
challenge of reinforce the formative role of CVG-SP, po-
sitioning it as a link between companies and insurance 
market managers. This is the focus of the entity that is 
part of the Plan of Action released by the new president 
of the São Paulo Group Life Club (CVG-SP) during the in-
auguration ceremony on February 16 in São Paulo. Silas will 
command the Club in the biennium 2017-2018.
The Plan points to the main objective of management: 
to continue uniting and fostering the people insurance 
market. "We aim to carry out a series of actions, which 
include the provision of courses focused on the current 
market needs, holding more talks and meetings on the 
topics that will be on the agenda throughout the year, 
establishing new partnerships and reshaping the entire 
communication of the CVG-SP ".
Such actions - which can provide business - are fore-
seen in seven different points, according to present 
plan by CVG:
* Insertion of insurance brokers in the role of benevo-
lent associates;
* Insertion of local reinsurers into the role of benevo-
lent associates;
* Inclusion of new courses and seminars in the grid of-
fered by CVG;
* Implementation of discount EAD courses for mem-
bers;
* Inclusion of insurance and reinsurance brokers em-
ployees to participate in courses promoted by the CVG;
* Greater approximation with brokers through the ac-
complishment of events / training in conjunction with 
of the sector ´s entities;
* Implementation of an annual schedule of events and 
special actions with the market in general.

In short, cVg-sp's mission in 
the 2017-2018 biennium is to 
unite more and more "the fastest 
growing segment of insurance, 
that of benefits"

In the area of communication, management Silas 
promises to innovate, with the adoption of four basic 
measures: reformulation of the visual identity (logo 
and signature) of the CVG; Activation of Facebook and 
LinkedIn as communication channels; Reformulation 

executivo bem-sucedido e um dos destaques em 
sua área de atuação, Silas Kasahaya aceitou o desafio de 
reforçar o papel formador do CVG-SP, posicionando-o 
como elo entre empresas e profissionais do mercado de 
seguro de pessoas. Esse é o foco da entidade que integra 
do Plano de Ação divulgado pelo novo presidente do 
Clube Vida em Grupo de São Paulo (CVG-SP) durante 
cerimônia de posse em 16 de fevereiro último, em São 
Paulo. Silas comandará o Clube no biênio 2017-2018.
O Plano aponta para o objetivo principal da gestão: 
continuar unindo e fomentando o mercado de seguro 
de pessoas. “Temos como meta realizar uma série de 
ações, que incluem a disponibilização de cursos foca-
dos nas atuais necessidades do mercado, realização de 
mais palestras e encontros sobre os temas que estarão 
em pauta ao longo do ano, firmar novas parcerias e re-
formular toda a comunicação do CVG-SP”.
Tais ações – que podem propiciar negócios – são pre-
vistas em sete pontos distintos, segundo o plano apre-
sentado pelo CVG:
* Inserção de corretoras de seguros no rol de associadas 
beneméritas;
* Inserção das resseguradoras locais no rol de associa-
das beneméritas;
* Realização de cursos e seminários e inclusão de novos 
cursos na grade oferecida pelo CVG;
* Implementação de cursos via EAD com desconto 
para associados;
* Inclusão de empregados de corretoras de seguros e 
resseguros associadas na participação dos cursos pro-
movidos pelo CVG;
* Maior aproximação com corretores por meio da rea-
lização de eventos/treinamento em conjunto com enti-
dades do setor;
* Implementação de um cronograma anual de eventos 
e ações especiais com o mercado em geral.

em suma, a missão do cVg-sp 
no biênio 2017-2018 é unir cada 
vez mais “o segmento de 
seguros que mais cresce, 
o de benefícios”

Na área de comunicação, a nova gestão promete inovar, 
com a adoção de quatro medidas básicas: reformulação 
da identidade visual (logo e assinatura) do CVG; ativa-
ção do Facebook e LinkedIn como canais de comuni-

em prol da união do mercado de pessoas
In favor of uniting the market people
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cação; reformulação da newsletter e do site e realização 
de eventos e seminários para divulgação dos principais 
temas para o mercado de seguro de benefícios no ano.
O Facebook e LinkedIn já se tornaram ferramentas de 
divulgação das iniciativas e eventos organizados pela 
entidade, enquanto o site está passando por uma pro-
funda reformulação. “É com prazer que convido a to-
das as minhas conexões a conhecer o nosso novo canal 
de comunicação do CVG-SP”, convida Silas na página 
do LinkedIn.

universal Life
As ações previstas para 2017, em relação aos temas 
a serem abordados nos encontros com o mercado, o 
Plano antecipou os seguintes: Universal Life Insuran-
ce; Previdência Pública x Previdência Complementar; 
Inovação no Mercado de Seguros; Tendências em Se-
guros de Pessoas; Tecnologia e o Mercado de Seguros 
e Vendendo Seguros de Pessoas. “A discussão sobre o 
Universal Life e a Reforma da Previdência é fundamen-
tal, pois irá permear o dia a dia dos profissionais. Preci-
samos acompanhar e propor algo para trazer soluções”, 
afirmou Silas na cerimônia de posse.
Em suma, a missão do CVG-SP no biênio 2017-2018 
é unir cada vez mais “o segmento de seguros que mais 
cresce, o de benefícios”. A entidade possui 35 anos de 
existência e reúne em sua órbita mais de 1.500 sócios. 
Na gestão de Dilmo Bantim Moreira, foram realizados 
27 eventos em 2015 e 2016, atraindo a participação de 
mais de 2 mil pessoas.

of the entity's newsletter and website and holding of 
events and seminars to publicize the main themes for 
the benefits insurance market in the year.
Facebook and LinkedIn have already become tools for 
publicizing the initiatives and events organized by the 
entity, while the site is undergoing a major reformula-
tion. "I am pleased to invite all of my connections to 
meet our new CVG-SP communication channel," Silas 
said on the LinkedIn page.

universal Life
The actions planned for 2017, in relation to the topics 
to be addressed in the meetings with the market, the 
Plan anticipated the following: Universal Life Insur-
ance; Public Welfare x Complementary Pension Plan; 
Innovation in the Insurance Market; Trends in People 
Insurance; Technology and the Insurance Market and 
Selling People Insurance. "The discussion on Universal 
Life and the Pension Reform is fundamental because 
it will permeate the daily professionals life. We need 
to monitor and propose something to bring solutions, 
"Silas said at the inauguration ceremony.
In short, CVG-SP's mission in the 2017-2018 biennium 
is to unite more and more "the fastest growing segment 
of insurance, that of benefits". The entity has 35 years 
of existence and brings together in its orbit more than 
1,500 members. In the management of Dilmo Bantim 
Moreira, 27 events were held in 2015 and 2016, attract-
ing more than 2 thousand people.

silas pretende inserir corretoras de seguros e resseguradoras locais no rol de associadas beneméritas
silas intends to attrack insurance brokers and reinsurance companies like associated benemerites
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a theme on the agenda of big companies. In São Pau-
lo, Travelers Seguros recently held the first edition of 
Travelers International Summit, which addressed risk 
management in renewable energy. In a modern design 
environment characterized by images and graphics, 
the event brought together about 80 people, including 
brokers, customers, reinsurers and partners. The main 
objective reached: to foster best practices of risk control 
in renewable energies.
National and foreign experts gave lectures that point-

ed out sector trends and 
perspectives, claims 
cases, the importance 
of risk management in 
the market, risks in the 
operation of cranes, as 
well as Travelers' solu-
tions focused on re-
newable energies.
In the analysis of Trav-
elers Seguros pres-
ident Leonardo Se-
menovitch, the market 
has been responding 
positively to the solu-
tion developed by the 
company, which in-
cludes a comprehen-

sive set of products and 
services in response to 

the inherent risks of the renewable energy sector. "We 
intend to continue to promote improvements and share 
our experience", said Semenovitch.
In 2016, Travelers launched property and liability in-
surance solutions for the Brazilian renewable energy 
market, focusing on construction and operation of so-
lar and wind energy projects. The insurance is available 
to entrepreneurs, investors and builders of the renew-
able energy generation sector and includes, from the 
micro generation (small generators), to projects with 
expressive contractual values. The solution also offers 
Property Insurance, Engineering Risks, Civil Liability 
and Operational Risks, as well as offering expertise in 
reinsurance.

um tema que está na pauta das grandes companhias. 
Em São Paulo, a Travelers Seguros realizou recente-
mente a primeira edição do Travelers International 
Summit, que abordou a gestão de riscos em energias 
renováveis. Em um ambiente de design moderno, ca-
racterizado por imagens e gráficos, o evento reuniu 
cerca 80 pessoas, entre corretores, clientes, ressegura-
doras e parceiros. O objetivo principal foi cumprido: 
fomentar melhores práticas de controle de risco em 
matéria de energias renováveis. 
Especialistas nacio-
nais e estrangeiros 
ministraram palestras 
que apontaram ten-
dências e perspecti-
vas do setor, casos de 
sinistros, importância 
da gestão de riscos 
no mercado e riscos 
na operação de guin-
dastes e gruas, além 
de soluções da Travelers 
voltadas a energias reno-
váveis.
Na análise do pre-
sidente da Travelers 
Seguros, Leonardo 
Semenovitch, o mer-
cado vem respon-
dendo positivamente 
à solução desenvolvida pela empresa, o que inclui um 
conjunto abrangente de produtos e serviços em atendi-
mento aos riscos inerentes do setor de energias renová-
veis. “Pretendemos continuar promovendo melhorias 
e compartilhando nossa experiência”, afirmou Seme-
novitch.
Em 2016, a Travelers lançou uma solução de seguro 
patrimonial e de responsabilidades para o mercado de 
energia renovável brasileiro, com foco em construção 
e operação de projetos de energia solar e eólica. O se-
guro está disponível para empresários, investidores e 
construtores do setor de geração de energia renovável 
e contempla, desde a micro geração (pequenos gerado-
res), até projetos com valores contratuais expressivos. 
A solução oferece, ainda, Seguro Patrimonial, Riscos 
de Engenharia, Responsabilidade Civil e Riscos Opera-
cionais, além de oferecer expertise em resseguro.

mercado promissor e com potencial
promising market with potential

semenovitch: mercado responde positivamente à solução desenvolvida pela empresa
semenovitch: the market responds positively to the solution developed by the company
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nobody should be constrained to do what he/she does 
not want to. For me, it is difficult to accept that outsid-
ers from my private life, talking about what I should 
do, or how to spend my money and time. Therefore, 
I understand and do not complaint that insurers have 
their policy of acceptance, pricing and development of 
new products. I understand that the best solution for 
declinable risks (or stressed risks), those that, for one 
reason or another, an insurer considers not to be ac-
cepted by it, are the traditional underwriting of risks, 
fronting, coinsurance and creativity.
Virtually all insurers have a cut-off line, generally indi-
cated by the VR (value at risk), which defines whether 

the risk goes to the product or to the 
subscription. It believe that practical-
ly all insurers also have a list of activi-
ties and/or products that are prohibit-
ed and not accepted in any way. In the 
general case of products, the risk fits 
or does not fit and that’s all.
There is not much room for bargain-
ing: either going or splitting. In the 
subscription, everything is taken into 
account: since the history of the claim, 
the existence of a protection system, risk 
management policy and even the rela-

tionship of the broker with the insurer can 
impact the acceptance and taxation, since the subscriber, 
in general , has the "ink pen" and hence the freedom to 
work, accept and price. A good example of this are risks placed 
in co-insurance pools with extraordinary conditions.
I play around saying that some people are crying and 
others are having fun because the ability to navigate in 
this context can conquer accounts that would seem im-
possible at first sight. They include weaving, spinning, 
chemical industries, tire storage, perfumes, cotton, 
electronics, as well as refrigerated goods such as medicines, 
meat, blood products, in places covered with iso-panels, 
without problem to high limits for theft coverage.
Therefore, I believe there is always a way for the place-
ment/acceptance of a risk by an insurer. The acceptance 
of segments, which were usually refused, is evidence 
that, by adding technical knowledge and relationship 
classical underwriting, fronting, co-insurance and cre-
ativity, declinable risks become a myth, since virtually 
all can be solved.
Sometimes establishing a point-and-point partnership 
with a colleague who has more expertise in a certain 
segment can be a good solution for the insurance bro-
ker not to lose business or leave his client at hand. 

ninguém pode ser constrangido a fazer o que não 
quer. Para mim, é difícil aceitar que pessoas de fora 
deem ‘pitacos’ na minha vida particular, falando o que 
devo fazer, ou como gastar o meu dinheiro e tempo. 
Por isso, compreendo e não reclamo que as segura-
doras tenham sua política de aceitação, precificação e 
desenvolvimento de novos produtos. Entendo que a 
melhor solução para riscos declináveis (ou riscos es-
tressados), aqueles que, por uma razão ou outra, uma 
seguradora considera que não devam ser aceitos por ela, 
são a subscrição tradicional de riscos, o fronting, cossegu-
ro e a criatividade.
Praticamente todas as seguradoras têm uma linha de corte, 
em geral, apontada pelo VR (valor em risco 
o que define se o risco vai para o produto 
ou para a subscrição. Pode-se falar que pra-
ticamente o conjunto das seguradoras têm 
igualmente uma lista de atividades e/ ou pro-
dutos proibidos e não aceitos em hipótese al-
guma. No caso dos produtos em geral, o risco 
se enquadra ou não se enquadra e pronto.
Não há muito espaço para negociação: ou 
vai ou racha. Já na subscrição tudo é levado em 
conta: desde o histórico de sinistro, a existência 
de sistema de proteção, política de gerencia-
mento de risco e até o relacionamento do 
corretor com a seguradora pode impactar 
na aceitação e taxação, já que o subscritor, em geral, tem a 
“caneta cheia de tinta” e daí a liberdade de se trabalhar, aceitar 
e precificar. Um bom exemplo disto são riscos colocados em 
pools de cosseguro com condições extraordinárias.
Costumo brincar dizendo que uns choram e outros se 
divertem porque a habilidade de se navegar neste con-
texto consegue conquistar contas que pareceriam, à 
primeira vista, impossíveis. Incluem-se aí tecelagens, 
fiações, indústrias químicas, armazenagem de pneus, 
perfumes, algodão, eletrônicos, além de mercadorias 
refrigeradas como remédios, carne, hemoderivados, 
em locais cobertos com isopainéis, sem problema para 
limites elevados para cobertura de roubo.
Por isso, acredito que há sempre um caminho para a 
colocação/ aceitação de um risco por uma seguradora. 
As aceitações de segmentos, que eram normalmente 
recusadas, são evidências de que, juntando conhecimen-
to técnico e relacionamento, subscrição clássica, fronting, 
cosseguro e criatividade, riscos declináveis se tornam um 
mito, pois praticamente todos podem ser resolvidos.
Às vezes, estabelecer parceria pontual com um cole-
ga que tem mais expertise em determinado segmento 
pode ser uma boa solução para o corretor de seguros 
não perder negócio nem deixar seu cliente na mão. 

renato é sócio da arX-re corretora
renato is arX-re corretora's 

a controvérsia dos riscos declináveis
The declined risks controversy

Por/by Renato Cunha Bueno
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authorities from the insurance sector, entity leaders 
and academics have honored the inauguration of the 
new president of the National Academy of Insurance 
and Pension Plan (Ansp), João Marcelo dos Santos, in a 
ceremony held at the Bandeirantes Palace in São Paulo 
in late April.
On March 29, at the Annual General Meeting, the enti-
ty elected the new board of directors for the 2017-2020 
triennium. Academician Mauro César Batista, who had 
been presiding Ansp for 15 years, was elected president 
of the Superior Council.
Lawyer, former director and substitute superintendent 

of the Superintendency of Pri-
vate Insurance (Susep), João 
Marcelo has been an academ-
ic since 2004 and chairman of 
the Permanent Council of Ac-
ademics since 2009. The new 
president explains that he will 
focus his management on three 
fundamental points. The first 
of these is to continue promot-
ing the reinforcement of Ansp's 
institutional position, contrib-
uting to the development of the 
sector, taking special advantage 
of the non-negotiating char-
acter of the academy and its 
legitimacy to discuss issues of 
interest to the insurance indus-
try. The second is to spread the 
culture of insurance more and 
more, including to other sec-
tors of society, through actions 
and instruments such as chairs 
(which coordinate and orga-
nize the intellectual production 
of academics), "Coffee with In-

surance" and others. "We will serve the academics, that 
must consider Ansp a partner", he promises. And final-
ly, the approximation of the Ansp with foreign entities 
with similar objectives.
"The academy, because of its non-negotiating institu-
tional character, can add relevant value to this sector, 
its leaders and those interested in its development. Be-
ing able to actively participate in this process is a great 
honor and a great challenge", said the new president.

autoridades do setor de seguros, líderes de entida-
des e acadêmicos prestigiaram a posse do novo presi-
dente da Academia Nacional de Seguros e Previdência 
(Ansp), João Marcelo dos Santos, em cerimônia que 
aconteceu no final de abril, no Palácio dos Bandeiran-
tes em São Paulo. No dia 29 de março, em assembleia-
geral ordinária, a entidade elegeu a nova diretoria para 
o triênio 2017-2020. O acadêmico Mauro César Batis-
ta, que esteve à frente da Ansp por 15 anos, foi eleito 
presidente do Conselho Superior. 
Advogado, ex-diretor e superintendente substituto da 
Superintendência de Seguros Privados (Susep), João 
Marcelo é acadêmico des-
de 2004 e presidente do 
Conselho Permanente de 
Acadêmicos desde 2009. 
O novo presidente explica 
que focará sua gestão em 
três pontos fundamentais. 
O primeiro deles é conti-
nuar promovendo o refor-
ço da posição institucio-
nal da Ansp, colaborando 
para o desenvolvimento 
do setor, aproveitando es-
pecialmente o caráter não 
negocial da academia e 
sua legitimidade para dis-
cutir temas de interesse 
do setor de seguros. O se-
gundo é difundir cada vez 
mais a cultura do seguro, 
inclusive para outros seto-
res da sociedade, por meio 
de ações e instrumentos 
como as cátedras (que co-
ordenam e organizam a 
produção intelectual dos 
acadêmicos), o “Café com Seguro” e outros. “Iremos 
servir o acadêmico, que deve considerar a Ansp uma 
parceira”, promete. E, por fim, um terceiro foco é a 
aproximação da Ansp com entidades estrangeiras com 
objetivos semelhantes.
“A Academia, em razão de seu caráter institucional 
não negocial, pode agregar valor relevante para esse 
setor, para seus líderes e para aqueles interessados no 
seu desenvolvimento. Poder participar ativamente des-
se processo é uma grande honra e um grande desafio”, 
afirmou o novo presidente.

"Iremos servir ao acadêmico"
"We will serve the academics"

João marcelo tomou posse como presidente da ansp em cerimônia no 
palácio dos bandeirantes, em são paulo
João marcelo is ansp new president, during a cerimony at palácio dos 
bandeirantes, são paulo.
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six months ago, Sompo Saúde Seguros, a subsidiary 
of Sompo Seguros S.A. and a company of the Sompo 
Holdings Group, launched a new concept in the health 
insurance market, and today harvests the good results 
in this initiative. This is a mix of products aimed at the 
needs of companies, which seek to provide quality ben-
efits in hospital medical care to its employees and de-
pendents.
It is a three-dimensional perspective: through the close 
relationship with clients and partners, the insurer offers 
products that integrate the portfolio, focusing on qual-
ity, predictability in financial balance and risk manage-
ment. Sompo created plans of Business Health Insur-
ance, from two lives.
"Our proposal is the creation of a new paradigm in the 
health care service. We seek to provide the patient with 
access to the best health solution and, at the same time, 
enable the company to be more predictable in manag-
ing the costs", explains the director of Sompo Saúde Se-
guros, Valter Hime. The company understands that the 
most important thing in this process is to establish the 
prompt balance of the health of its policyholders, espe-
cially in events of high complexity. In other words, the 
patient may perform such procedures in the providers 
indicated by Sompo, even if they are not in the specific 
network of the insured.

The company understands that the
important in this process is to
stablish the prompt balance 
of health of its policyholders,
specially in events of high
complexity

According to Sompo, the company sponsoring the 
benefit also has more efficient means of management, 
minimizing the concern of having to deal with high 
accident rates in a given period, due to the exclusion 
of experience from the costs of unitary events causing 
the imbalance in the financial budget . Resources were 

há seis meses, a Sompo Saúde Seguros, subsidiária 
da Sompo Seguros S.A. e empresa do Grupo Sompo 
Holdings, lançou um novo conceito no mercado de se-
guro-saúde e, hoje, colhe os bons resultados da inicia-
tiva. Trata-se de um mix de produtos voltados às neces-
sidades das empresas, que buscam fornecer benefícios 
de qualidade no atendimento médico hospitalar a seus 
colaboradores e dependentes.
É uma perspectiva tridimensional: por meio do rela-
cionamento próximo com clientes e parceiros, a segu-
radora disponibiliza produtos que integram a carteira, 
cujo foco é a qualidade, previsibilidade no equilíbrio 
financeiro e na gestão de riscos. A Sompo criou planos 
de Seguro Saúde Empresarial, a partir de duas vidas.
“Nossa proposta é a criação de um novo paradigma no 
serviço de atenção à saúde. Buscamos propiciar ao pa-
ciente o acesso à melhor solução em saúde e, ao mesmo 
tempo, permitir a empresa uma maior previsibilidade 
na gestão dos custos deste benefício”, explica o diretor 
da Sompo Saúde Seguros, Valter Hime. A companhia 
entende que o mais importante neste processo é esta-
belecer o pronto equilíbrio da saúde dos seus segura-
dos, sobretudo em eventos de alta complexidade. Entre 
outras palavras, o paciente poderá realizar tais procedi-
mentos nos prestadores indicados pela Sompo, mesmo 
se estes não constem na rede específica do segurado.

a companhia entende que o mais
importante neste processo é
estabelecer o pronto equilíbrio da
saúde dos seus segurados,
sobretudo em eventos de alta
complexidade

Segundo a companhia, a empresa patrocinadora do 
benefício conta também com meios mais eficientes de 
gestão, minimizando preocupação de ter de lidar com 
altos índices de sinistralidade em determinado perí-
odo, em razão da exclusão da experiência dos custos 
de eventos unitários causadores do desequilíbrio no 

nova dinâmica ao setor
new dynamics in the sector
Diretor de seguradora criou um novo paradigma na prestação deste serviço, 
prezando pela qualidade, previsibilidade no equilíbrio financeiro e na gestão de riscos
Insurer director created a new paradigm in this service provision, focusing on 
quality, predictability in financial balance and risk management
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established, such as a low complexity event service net-
work configured for each plan, flexible reimbursement 
system with limits and customizable values, more ef-
fective participation rules, health prevention programs, 
discounts on medicines that help the company Effec-
tive control of program costs.

experience
Valter Hime has been in the segment since January 
2016, when he was the Yasuda Marítima Saúde ´s di-
rector. The executive accumulates experience ahead of 
companies in the insurance chain, which includes life 
and private pension. Hime brought new dynamics to 
the industry. He has held executive positions in the ar-
eas of health, people and benefits, through which he 
has been at the forefront of complex operations devel-
opment and distribution networks processes as well as 
commercial leverage strategies.
"It is very interesting to integrate this team in the 
conduct of an operation like that of Yasuda Marítima 
Saúde, which has a relevant and potential portfolio for a 
strategic position in the market", Hime said 16 months 
ago. Grupo Sompo president Francisco Caiuby Vidigal 
Filho emphasized the qualities of the executive: "The 
company continues with its investment plan to sustain 
growth for the various branches in which it operates. 
Valter Hime is an expert of the particularities in the 
health segment and adds strategic vision to guarantee 
the operational sustainable growth".

orçamento financeiro. Foram estabelecidos recursos, 
tais como rede de atendimento para eventos de baixa 
complexidade configurada para cada plano, sistema de 
reembolso flexível com limites e valores customizáveis, 
regras de coparticipação mais efetiva, além de progra-
mas de prevenção à saúde, descontos em medicamen-
tos que auxiliam a empresa no controle efetivo dos cus-
tos do programa.

experiência
Valter Hime atua no segmento desde janeiro de 2016, 
quando era o diretor da Yasuda Marítima Saúde. O exe-
cutivo acumula experiência à frente de companhias da 
cadeia do seguro, que inclui vida e previdência privada. 
Hime trouxe uma nova dinâmica ao setor. Ocupou car-
gos executivos nas áreas de saúde, pessoas e benefícios, por 
meio dos quais esteve à frente de processos de desenvolvi-
mento de operações e de redes de distribuição complexas, 
bem como de estratégias de alavancagem comercial.
“É bastante interessante integrar essa equipe na con-
dução de uma operação como a da Yasuda Marítima 
Saúde, que conta com uma carteira relevante e poten-
cial para um posicionamento estratégico no mercado”, 
ressaltou Hime 16 meses atrás. Já o presidente do Gru-
po Sompo, Francisco Caiuby Vidigal Filho, enfatizou 
as qualidades do executivo: “A companhia continua 
com seu plano de investimentos para sustentar o cres-
cimento para os diversos ramos nos quais atua. Valter 
Hime é um profundo conhecedor das particularidades 
do segmento saúde e ele agrega visão estratégica para 
garantir o crescimento sustentável da operação”.

Valter hime atua no segmento desde janeiro de 2016, quando era o diretor da Yasuda marítima saúde
Valter hime has been in the segment since January 2016, when he was the Yasuda marítima saúde's director
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In order to discuss aspects related to insurance, law 
and social security, the International Association of In-
surance Law (Aida) brazilian section, held in Goiânia 
(GO), the XI Brazilian Congress on Insurance and 
Social Security Law, on March 31 and April 1. Sever-
al sector authorities were present, among presidents of 
entities and institutional leaderships.
Several guidelines were discussed during the XI Aida 
Congress, among which Social Security reform, An-
ti-Corruption Law, Surety, Supplementary Health reg-
ulation, among others. The association estimates that 
around 500 people attended the congress.
Topics such as: "Susep Circular 541/2016, which reg-
ulates D&O insurance" (under the chairmanship of 
the Aida Civil Liability Group, Sergio Ruy Barroso de 
Mello), and "Regulatory Functions of the Directors of 
Insurance Companies and the Accountability of these 
in the Susep Administrative Sanctioning Scope" - pre-
sented by the entity's Economic and Regulatory and 
Corporate Law Group's chairman, Shana Araújo de 
Almeida - highlighted the event.
Patricia Godoy, Reinsurance Group president, placed 
at the debates center "Reinsurance: 10 years of Open 
Market and Legislative Perspectives". The topic "Guar-
antee Insurance: Legislative Innovations and Current 
Issues", coordinated by André Tavares, president of 
the Credit Insurance Group and Surety, was attended 
by speakers Roque Melo, Edmur de Almeida and Luis 
Felipe Pellon.
"The Congress was at a high level, we had the participa-
tion of several entities and this makes clear that there 
was an approximation", commented the president 
of Aida Brasil, Ana Rita Petraroli. In her assessment, 
the Brazilian society, which faces serious structural 
problems, receives the beneficial action of non-gov-
ernmental entities by exercising "a fundamental role 
in maintaining democracy, maintaining contracts and 
maintaining relations between people".

com o objetivo de debater aspectos relacionados ao 
seguro, ao direito e a previdência a seção brasileira da 
Associação Internacional de Direito do Seguro (Aida) 
realizou em Goiânia (GO) o XI Congresso Brasileiro 
de Direito de Seguro e Previdência, tradicional even-
to da instituição, nos dias 31 de março e 1º de abril. 
Marcaram presença diversas autoridades do setor, en-
tre presidentes de entidades e lideranças institucionais.
Diversas pautas foram debatidas durante o XI Con-
gresso da Aida, entre as quais reforma da Previdência 
Social, Lei Anticorrupção, Seguro Garantia, regulação 
da saúde suplementar, entre outros. A associação esti-
ma que cerca de 500 pessoas prestigiaram o congresso.
Temas como “A Circular Susep 541/2016, que Regula-
menta o Seguro D&O” (sob a condução do presidente 
do Grupo de Responsabilidade Civil da Aida, Sergio 
Ruy Barroso de Mello) e “Funções Regulatórias dos 
Administradores de Sociedades Seguradoras e a Res-
ponsabilização Destes no Âmbito de Processo Admi-
nistrativo Sancionador da Susep” – apresentada pela 
presidente Grupo de Direito Econômico e Regulatório 
e Societário da entidade, Shana Araújo de Almeida –, 
foram alguns dos destaques.
Já Patrícia Godoy, presidente do Grupo de Resseguro, 
colocou no centro dos debates “Resseguros: 10 anos de 
Mercado Aberto e Perspectivas Legislativas”. Já o tema 
“Seguro Garantia: Inovações Legislativas e Temas Atu-
ais” coordenado por André Tavares, presidente do Grupo 
de Seguro de Crédito e Garantia, teve como palestrantes 
Roque Melo, Edmur de Almeida e Luis Felipe Pellon. 
“O Congresso foi de muito bom nível, tivemos a par-
ticipação de diversas entidades e isso deixa claro que 
houve uma aproximação”, comentou a presidente da 
Aida Brasil, Ana Rita Petraroli. Em sua avaliação, a 
sociedade brasileira, que passa por graves problemas 
estruturais, recebe a ação benéfica de entidades não go-
vernamentais ao exercerem “um papel fundamental na 
manutenção da democracia, na manutenção dos con-
tratos e na manutenção das relações entre as pessoas”.

Valiosas contribuições ao segmento
Valuable contributions to the segment
Aida realiza evento que abordou temas palpitantes do seguro nacional e 
seus diversos aspectos, com a presença de diversas autoridades do setor
Aida holds event addressing throbbing issues of national insurance and 
its various aspects, with several sector's authorities
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tribute
On the occasion, the president of the National Feder-
ation of Supplementary Health (FenaSaúde), Solange 
Beatriz Palheiro Mendes, received the "Highlight of the 
Year" Award, given by her son and also lawyer Gustavo 
Palheiro Mendes de Almeida. Excited, the FenaSaúde 
´s president emphasized the value of family in profes-
sional performance.
"It is very important to have the recognition of the op-
erators of the insurance law. It is very exciting to receive 
this tribute from my son. We women know of the dif-
ficulties of reconciling family and work. It requires a 
lot of dedication, commitment and clarity to overcome 
obstacles", said Solange Beatriz.
In the view of the president of  FenaSaúde, the year 2018 
is a major challenge - the Aida World Congress will be 
held by the Brazilian section, in Rio de Janeiro. "I will 
seek to contribute to the broadest success of this en-
deavor", she said. According to the president Ana Rita 
Petraroli, the name of Solange was unanimity between 
the directors and members of the Deliberative Council. 
"It was a very natural choice and recognition for their 
fair and correct performance. It was also exciting for 
the pride and understanding passed on by his son Gus-
tavo during the award ceremony. A beautiful tribute. "

homenagem
Na ocasião, a presidente da Federação Nacional de Saú-
de Suplementar (FenaSaúde), Solange Beatriz Palheiro 
Mendes, recebeu o Prêmio “Destaque do Ano”, entre-
gue pelo filho e também advogado Gustavo Palheiro Men-
des de Almeida. Emocionada, a presidente da FenaSaúde 
enfatizou o valor da família no desempenho profissional.
“É muito importante ter o reconhecimento dos opera-
dores do direito do seguro. E muito emocionante re-
ceber essa homenagem do meu filho. Nós, mulheres, 
sabemos das dificuldades de conciliar a família e o tra-
balho. Exige muita dedicação, empenho e clareza para 
contornar os obstáculos”, ressaltou Solange Beatriz.
Na visão da presidente da FenaSaúde, o ano de 2018 
reserva um grande desafio – o congresso mundial da 
Aida será realizada pela seção brasileira da entidade, 
no Rio de Janeiro. “Buscarei contribuir para o mais 
amplo sucesso dessa empreitada”, afirmou. Segundo a 
presidente Ana Rita Petraroli, o nome de Solange foi 
unanimidade entre os diretores e membros do Con-
selho Deliberativo. “Foi uma escolha muito natural e 
um reconhecimento pela sua atuação justa e correta. 
Também foi emocionante pelo orgulho e compreensão 
transmitidos pelo filho Gustavo, durante a entrega do 
prêmio. Uma bela homenagem”.

um público estimado em 500 pessoas prestigiou o XI congresso brasileiro de Direito de seguro e previdência da aida
an estimated 500 people attended the XI brazilian congress of aida Insurance and pension Law
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6º ENCONTRO DE RESSEGURO

the moment could not be more emblematic: the Rio 
de Janeiro Reinsurance Meeting 6th edition took place 
one decade after the sector’s monopoly ended. "In this 
period, the market jumped from R$ 3.8 billion to R$ 10 
billion in annual revenue. Today, 128 reinsurers work 
in Brazil, both domestic and foreign", said the National 
Federation of Reinsurance Companies (Fenaber) pres-
ident, Paulo Pereira, at the event’s opening. The 6th 
Meeting was promoted by the National Confederation 
of Insurers (CNseg), in partnership with Fenaber, and 
National School of Insurance (ENS), on April 5 and 6.
Representatives of insurance and reinsurance compa-
nies and entities, as well as experts and economists, 
have contributed in several lectures directed to a select-
ed audience. Obviously, the considerations on the 10 
years of the end of the industry monopoly punctuated 
the initial debates. There is some unanimity among the 

o momento não poderia ser mais emblemático: a sex-
ta edição do Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro 
aconteceu na primeira década após o fim do monopó-
lio do setor. “Neste período, o mercado saltou de R$ 
3,8 bilhões para R$ 10 bilhões de faturamento anual. 
Hoje atuam no país 128 resseguradoras, entre nacio-
nais e estrangeiras”, contabilizou o presidente da Fede-
ração Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber), 
Paulo Pereira, na abertura do evento. O 6º Encontro 
foi promovido pela Confederação Nacional das Segu-
radoras (CNseg), em parceria com a Fenaber, e Escola 
Nacional de Seguros (ENS), nos dias 5 e 6 de abril.
Representantes de empresas e entidades ligadas a segu-
ros e resseguros, além de especialistas no tema e eco-
nomistas, deram sua contribuição em várias palestras 
dirigidas a um público seleto. Obviamente que as con-
siderações sobre os 10 anos do fim do monopólio do 

crescimento do setor é possível e viável
Industry growth is possible and feasible
Mas há entraves a serem superados, como o excesso de burocracia e a 
elevada carga tributária que recai sobre as resseguradoras
However, there are obstacles to be overcome, such as excessive 
bureaucracy and the high tax burden on reinsurers

Líderes de entidades do setor de seguros e resseguros prestigiaram o 6º encontro. ao centro, os presidentes paulo pereira (Fenaber) e márcio coriolano (cnseg)
Leaders from insurance and reinsurance entities honored the 6th meeting. at the center, presidents paulo pereira (Fenaber) and márcio coriolano (cnseg)
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6TH REINSURANCE MEETING

participants about the possibilities of business growth 
in the country. However, two key obstacles must faced 
in this process: excessive bureaucracy and high tax bur-
den on reinsurers.
An example of one obstacle, according to Paulo Pereira, 
is the Federal Revenue's opinion on the Income Tax of 
the Admitted Reinsurer, in their understanding, must 
pay taxes as if there were Local, which impacts may 
have "unpredictable consequences". Fenaber’s presi-
dent also criticized the draft Insurance Law already 
passed in the House and sent to the Senate: "We under-
stand that reinsurance should not be treated as insur-
ance. Placing the two in the same law may confuse the 
Judiciary", he said.
CNseg’s president, Márcio Coriolano, recalled that de-
spite the recessive economic environment, the nominal 
growth of the insurance market has been rising "consis-
tently", closing 2016 at 9.2%. In the first two months of 
this year, in which there was a 10.6% nominal increase 
accumulated in 12 months, compared to the same peri-
od of 2016, Coriolano sees "satisfactory stability".
"With the decrease of inflation, the sector is already 
experiencing real growth, in contrast to the relative 

inertia of more 
dynamic sectors". 
For CNseg’s presi-
dent, the approval 
of the Social Se-
curity and Labor 
reforms will be es-
sential for estab-
lishing a scenario 
of confidence in 
the country . On 
the other hand, 
as important as 
the reforms are 
the projects under 
debate, such as 
the new Bidding 
Law, Universal 
Life Insurance 
and the eventual 
Labor Accident 
Insurance.

"These new structural reforms and new security cover-
ages will allow the so-called big risks to usher in a new 
era of the insurance sector toward broader protection 
of economic agents and the population", Coriolano 
said. For the leader, this is a new space for leverage that 
lies in the interaction between the insurance and rein-
surance markets.
In his speech, the head of the Superintendence of Pri-
vate Insurance (Susep), Joaquim Mendanha, said that 
opening the reinsurance market attracted the world's 
largest reinsurers, "making prices more competitive". 
In its view, the 128 reinsurers in operation in Brazil are 
"the best proof that the Brazilian market is attractive". 

setor pontuaram os debates iniciais. Há certa unani-
midade entre os participantes quanto às possibilidades 
de crescimento dos negócios no país. Contudo, será 
preciso eliminar dois obstáculos fundamentais neste 
processo: o excesso de burocracia e a elevada carga tri-
butária que recai sobre as resseguradoras. 
Um exemplo deste entrave, segundo Paulo Pereira, é o 
parecer da Receita Federal sobre o Imposto de Renda 
do ressegurador Admitido, que, por esse entendimen-
to, deve pagar o tributo como se fosse Local, cujo im-
pacto pode ter “consequências imprevisíveis”. O presi-
dente da Fenaber também criticou também o projeto 
de Lei do Seguro já aprovado na Câmara e encaminha-
do ao Senado: “Entendemos que resseguro não deve 
ser tratado como seguro. Colocar os dois na mesma lei 
pode confundir o Judiciário”, opinou. 
O presidente da CNseg, Márcio Coriolano, lembrou 
que, apesar do ambiente econômico recessivo, o cres-
cimento nominal do mercado segurador vem subindo 
de modo “consistente”, fechando 2016 em 9,2%. No 
primeiro bimestre deste ano, em que houve alta no-
minal de 10,6% acumulada em 12 meses, em relação a 
igual período de 2016, Coriolano vê “satisfatória esta-
bilidade”. 
“Com a que-
da da infla-
ção, o setor já 
vive um cres-
cimento real, 
em contraste 
com a relati-
va inércia de 
setores mais 
dinâmicos”. 
Para o presi-
dente da CN-
seg, a apro-
vação das 
reformas pre-
v idenc iá r ia 
e trabalhista 
será impres-
cindível para 
i n s t i t u iç ã o 
de um cenário 
de confiança no país. Por outro lado, tão importantes 
quanto às reformas são os projetos em debate, como a 
nova Lei de Licitações, o Seguro de Vida Universal e o 
eventual Seguro de Acidente de Trabalho.
Por fim, Coriolano assinalou: “Essas novas reformas 
estruturais e novas coberturas securitárias permitirão 
aos chamados grandes riscos inaugurarem uma nova 
era do setor segurador em direção a uma proteção 
mais ampla dos agentes econômicos e da população”. 
Para o dirigente, trata-se de um novo espaço de ala-
vancagem que reside em interação entre o mercado de 
seguros e de resseguros.
Em seu pronunciamento, o titular da Superintendên-

evento propiciou a interação entre empresários e destacados executivos do mercado
event provided the interaction between entrepreneurs and market-leading executives
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The president of the National Supplementary Health 
Agency (ANS), José Carlos Abrahão, called for the rein-
surance sector to be extended to supplementary health 
care. "We will work on this tool, which will be another 
product for reinsurers and a guarantee for the system".

end of the recession?
During the plenary session "Perspectives for the Econ-
omy in Brazil", mediated by ENS's Claudio Contador, 
Insper’s economist Alexandre Schwartsman analyzed 
the reasons for the Brazilian crisis, noting that "there is 
already some progress": "The country is in a process of 
recovery rather slow”, he said, highlighting the recent 
decline in inflation and interest rates. "The fall in inter-
est rates should have the effect of stopping the process 
of falling sales and investments". He also recalled the 
approval the amendment of Federal Spending Limits 
Law as positive to equalize the economy and govern-
ment accounts. "We're pretty close to the recession end ".
For Schwartsman, the main Brazilian problem is the 
fiscal issue, since federal spending grew from less than 
14 percent of GDP in 1997 to almost 20 percent in 
2016. Most of this expansion, he said, resides in pen-
sions, which represented 4.9% of spending 20 years 
ago and jumped to 8.1% in 2106. "The budget in Brazil 
is very inflexible. The government's ability to handle 
spending is less than 10 percent", he said. According to 
him, the tax issue will only be resolved with approval of 
the Pension reform. "In the absence of the reform, the 
spending ceiling does not hold", he warned.
Also attending the plenary was the head of Relations 
of the A.M. Best risk agency for the Americas, Andrea 
Keenan, who outlined the country's profile for various 
types of risk. Subsequently, Plenary II debated Draft 
Law 3,555, which aims to regulate insurance contracts 
in the country. The lawyers André Tavares, João Marce-
lo dos Santos, Marcelo Mansur and Sérgio Barroso de 
Mello participated.
In the panel "Life Insurance Innovation: Adding Value 

cia de Seguros Privados (Susep), Joaquim Mendanha, 
afirmou que a abertura do mercado ressegurador 
atraiu para o país as maiores resseguradoras do mun-
do, “tornando os preços mais competitivos”. Em sua 
visão, as 128 resseguradoras em operação no Brasil são 
“a melhor prova de que o mercado brasileiro é atra-
ente”. Já o presidente da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), José Carlos Abrahão, pediu que a 
atuação do setor de resseguros seja estendido à saúde 
suplementar. “Vamos trabalhar essa ferramenta, que 
será mais um produto para as resseguradoras e uma 
garantia para o sistema”.

Final da recessão?
Na plenária “Perspectivas para a Economia no Brasil”, 
mediada por Claudio Contador, da ENS, o economista 
Alexandre Schwartsman, do Insper, analisou as razões 
da crise brasileira, ressalvando que já se nota “algum 
progresso”: “O país vem num processo de recuperação 
bastante lento”, afirmou, destacando a queda recente 
da inflação e dos juros. “A redução dos juros deve ter 
o efeito de deter o processo de queda das vendas e dos 
investimentos”. Ele lembrou também a aprovação da 
PEC do Teto dos Gastos como positiva para reequili-
brar a economia e as contas do governo. “Estamos pró-
ximos do final da recessão.”
Para Schwartsman, o principal problema brasileiro é 
a questão fiscal, já que as despesas federais cresceram 
de menos de 14% do PIB, em 1997, para quase 20% em 
2016. A maior parte dessa expansão, disse, reside nas 
aposentadorias, que representavam 4,9% dos gastos há 
20 anos e saltaram para 8,1% em 2106. “O Orçamento 
no Brasil é bem inflexível. A capacidade do governo 
de mexer nas suas despesas é menos de 10%”, disse. 
Segundo ele, a questão fiscal só será resolvida com 
aprovação da reforma da Previdência. “Na ausência da 
reforma, o teto de gastos não se sustenta”, advertiu.
Também participou da plenária a chefe de Relações da 
agência de risco A.M. Best para as Américas, Andrea 

schwartsman: redução dos juros deve deter o processo de queda das vendas e dos investimentos
schwartsman: interest rate cut should halt sales and investment
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to the Product", speaker Alessandra Monteiro, manag-
er of Risks of Life and Pension of IRB Brasil RE, said: 
"Companies realize that the crisis is the moment to 
boost and inovate to generate marketplace". "Our pur-
suit is to bring new, low-cost tools that can be used 

throughout the in-
surance portfolio". 
Among these inno-
vations, mobile de-
vices to be used on 
the wrist to analyze 
individual risks in 
life insurance, al-
lowing insurers to 
monitor the health 
of the insured in 
real time.
João Carlos Botel-
ho, technical direc-
tor of Safra Vida 
e Previdência, in 
turn, addressed 
the use in Brazil of 
technologies that 

have already been adopted abroad. For him, the coun-
try today has high potential to employ such innova-
tions on a large scale, although there may be regulatory 
barriers. "The Fragility of the Middle Class and its Con-
sequences for Insurance" was the theme of the panel 
presented by Alexandre Leal, Technical Executive Di-
rector of CNseg.
Lecturer Walter Stange, founder and partner of ARS 
Advanced Risk Solutions, traced a history of the emer-
gence of the so-called new middle class in nations such 
as Brazil. According to him, it is necessary to establish 
more sustainable bases for the growth of this class, 
which is at the center of the current economic crisis 
and faces systemic problems, such as excessive debt. 
Such bases would consist of financial education and a 
greater governmental incentive to the insurance cul-
ture. Stange believes that sustainable growth depends 
on medium- and long-term planning.
At the end of the day, in plenary III - "Ten Years of Lo-
cal Market - Next Steps" - Rodrigo Botti, from Terra 
Brasis Resseguros, emphasized the need for Brazilian 
companies in the sector to internationalize, especially 
in Latin America, due to the risks of natural disasters 
in nearby countries such as earthquakes and tsunamis. 
"Brazil is very well positioned to absorb some of these 
risks and help our neighbors by offering reinsurance ser-
vices. This is a very significant opportunity", Botti said.

Keenan, que traçou o perfil do país em relação a diver-
sos tipos de risco. Em seguida, a Plenária II debateu 
o Projeto de Lei 3.555, que visa a regular os contratos 
de seguro no país. Participaram os advogados André 
Tavares, João Marcelo dos Santos, Marcelo Mansur e 
Sérgio Barroso de 
Mello.
No painel “Inova-
ção do Seguro de 
Vida: Agregando 
Valor ao Produ-
to”, a palestrante 
Alessandra Mon-
teiro, gerente de 
Riscos de Vida e 
Previdência do 
IRB Brasil RE, 
afirmou: “As em-
presas percebem 
que a crise é o 
momento para 
impulsionar e 
se destacar no 
mercado”. “Nossa 
busca é trazer ferramentas novas, de custo baixo, que 
possam ser utilizadas em toda a carteira de seguros”. 
Entre essas inovações, estariam dispositivos móveis a 
serem usados no pulso para análise de riscos indivi-
duais no seguro de vida, permitindo às seguradoras 
acompanharem em tempo real a saúde do segurado. 
João Carlos Botelho, diretor técnico da Safra Vida e 
Previdência, por sua vez, abordou a utilização, no 
Brasil, de tecnologias que já vêm sendo adotadas no 
exterior. Para ele, o país tem hoje alto potencial para 
empregar essas inovações em larga escala, embora 
possa haver entraves regulatórios. “A Fragilidade da 
Classe Média e suas Consequências para o Seguro” foi 
o tema do painel apresentado por Alexandre Leal, di-
retor-executivo técnico da CNseg. 
O palestrante Walter Stange, fundador e sócio da ARS 
Advanced Risk Solutions, traçou um histórico do sur-
gimento da chamada nova classe média em nações 
como o Brasil. Segundo ele, é preciso estabelecer bases 
mais sustentáveis para o crescimento dessa classe, que 
está no centro da atual crise econômica e enfrenta pro-
blemas sistêmicos, como o endividamento excessivo. 
Tais bases consistiriam em educação financeira e um 
maior incentivo governamental à cultura do seguro. 
Stange entende que o crescimento sustentável depende 
de um planejamento de médio e longo prazo.
Ao final do dia, na plenária III – “Dez Anos de Merca-
do Local – Próximos Passos” – Rodrigo Botti, da Terra 
Brasis Resseguros, enfatizou a necessidade de as com-
panhias brasileiras do setor se internacionalizarem, 
principalmente na América Latina, devido aos riscos 
de catástrofes naturais nos países próximos, como ter-
remotos e tsunamis. “O Brasil está muito bem posicio-
nado para absorver parte desses riscos e ajudar nos-
sos vizinhos, oferecendo serviços de resseguro. É uma 
oportunidade bastante significativa”, sinalizou Botti.

botti enfatizou a necessidade de as companhias brasileiras do setor se internacionalizarem, 
principalmente na américa Latina
botti emphasized the need for brazilian companies in the sector to internationalize, mainly in Latin america
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the meeting’s second day evidenced the bet of the 
authorities and market executives the real possibility 

of advancement 
of the sector in 
Brazil. The pres-
ident of IRB Bra-
sil RE, Tarcísio 
Godoy, for exam-
ple, spoke at the 
plenary session 
"Perspectives for 
Insurance and 
Reinsurance in 
Brazil". In his 
analysis, only 
10% of insured 
risks in the coun-
try are reinsured. 
"There is plenty 
of room to move 
forward", he be-
lieves. "But we 
need to compete 
on equal terms 
with foreign 

companies to transform Brazil into a reinsurance hub". 
Also: "Today, national reinsurers pay a 45% tax bracket. 
It's almost a confiscation", warned Godoy.
In the same panel, the Transatlantic Reinsurance Com-
pany’s president, Javier Vijil, criticized the cost of the 
activity in the country. "Brazil's cost is significant. The 
results are very low, making the Brazilian market less 
attractive. The owners of capital abroad will demand 
greater returns, due to the risk of the capital invested. 
You have to make the market easier for companies to 
act and cheapen the product for the customer”, he sug-
gested. For Vijil, however, the balance of ten years of 
open market in Brazil is positive. "It could probably be 
better, but it was a step in the right direction".

economics and health
In his speech, Fábio Kanczuk, Secretary of Economic 
Policy for the Ministry of Finance, highlighted the im-
provement of the economic environment in the coun-
try, as a result of measures such as approval the amend-
ment of Federal Spending Limits Law and Labor and 
Social Security reforms.
"Brazil started to show positive signs and is finally com-
ing out of the recession", he said. From Kanczuk's point 

o segundo dia do Encontro evidenciou a aposta das 
autoridades e executivos do mercado na possibilidade 
real de avanço do 
setor no Brasil. O 
presidente do IRB 
Brasil RE, Tarcísio 
Godoy, por exem-
plo, falou na ple-
nária “Perspecti-
va para o Seguro 
e o Resseguro no 
Brasil”. Em sua 
análise, apenas 
10% dos riscos 
segurados no país 
são ressegurados. 
“Há grande espa-
ço para avançar”, 
acredita. “Mas 
precisamos com-
petir em igualda-
de de condições 
com as empresas 
estrangeiras para 
transformar o Bra-
sil em polo ressegurador”. E mais: “Hoje, as ressegura-
doras nacionais pagam 45% de tributos sobre a ativida-
de. É quase um confisco”, alertou Godoy.
No mesmo painel, o presidente da Transatlantic Rein-
surance Company, Javier Vijil, criticou o custo da ativi-
dade no país. “O custo Brasil é significativo. Os resul-
tados são muito baixos, tornando o mercado brasileiro 
menos atraente. Os novos donos do capital no exterior 
exigirão maiores retornos, pelo risco do capital investi-
do. É preciso tornar o mercado fácil para que as empre-
sas atuem e baratear o produto para o cliente”, sugeriu. 
Para Vijil, porém, o balanço dos dez anos de mercado 
aberto no Brasil é positivo. “Provavelmente poderia ser 
melhor, mas foi um passo na direção correta”.

economia e saúde
Em sua palestra, o secretário de Política Econômica 
do Ministério da Fazenda, Fábio Kanczuk, destacou a 
melhoria do ambiente econômico no país, em conse-
quência de medidas como a PEC do Teto dos Gastos e as 
reformas trabalhista e previdenciária.
“O Brasil começou a dar sinais positivos e finalmente 
está saindo da recessão”, garantiu. Na ótica de Kanczuk, 
“o problema é que nos últimos anos as empresas se 
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“seguro vai crescer mais que o pIb”
"Insurance will grow more than gDp"

godoy: “precisamos competir em igualdade de condições com as empresas estrangeiras para transformar 
o brasil em polo ressegurador”
godoy: "We need to compete on equal terms with foreign companies to transform brazil into a 
reinsurance hub"
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of view, "the problem is that in recent years companies 
had too much leverage, families have become indebted, 
and this process has yet to come to an end. We cannot 
afford subsidized credit",
Regarding Welfare, the secretary was strict: he said that 
the government intends to end "pseudo-generosity" by 
balancing the system. Otherwise, Brazil will break and 
"people will have no retirement at all." He acknowl-
edged, however, obstacles to growth, such as the size 
of government, inflated by the expenses created by the 
1988 Constitutional Law. In Kanczuk's calculations, 
federal spending rose from 10.8% of GDP in 1991 to 
19.8% last year.
With the passing of reforms, he said, "the government 
is moving out of the economy and giving room to the 
private sector". Regarding the insurance and rein-
surance market in Brazil, which currently represents 
around 6% of GDP, Kanczuk also sees great potential 
for growth. "Insurance is a superior asset, it will grow 
well above GDP."
In the panel "Solution for Transferring Risk in Health", 
the participants agreed on the need to expand the re-

insurance market in 
the health area, espe-
cially to assist small 
and medium-sized 
insurers, more sus-
ceptible to financial 
problems. Leandro 
Fonseca, Director 
of Standards and 
Qualification of Op-
erators of the Na-
tional Supplemen-
tary Health Agency 
(ANS), considered 
that "reinsurance is 
a potential way to 
reduce these risks in 
market operations".
"We are talking 
about a R$160 bil-
lion business with a 
very strong chance 

of growth", said Valter Hime, Sompo Saúde Seguros 
director. Arthur Sanches, head of Terra Brasis Reinsur-
ance Auto, Life and Health, explained that reinsurance 
would work as an extra cover to ease the costs of un-
foreseen medical procedures. Lawyer Antonio Pentea-
do Mendonça was the mediator for this pannel.

transparency and brexit
In the panel "Pension Funds and the D&O Impact", 
Fábio Torres, legal counsel in the area of insurance and 
reinsurance, stressed the importance of transparency 
for the regulation of this modality of coverage, aimed 
at managers of companies and institutions. According 
to him, it is fundamental that the claim’s information 
to be specified according to the area of activity of the 

alavancaram muito, as famílias se endividaram, e esse 
processo ainda tem que terminar. Não dá mais para ter 
crédito subsidiado”.
Em relação à Previdência, o secretário foi taxativo: dis-
se que o governo pretende acabar com “pseudogene-
rosidades”, ao equilibrar o sistema. Caso contrário, o 
Brasil irá quebrar e “as pessoas não terão aposentado-
ria nenhuma”. Ele reconheceu, no entanto, entraves ao 
crescimento, tais como o tamanho do governo, inflado 
pelas despesas criadas pela Constituição de 1988. Nos 
cálculos de Kanczuk, o gasto federal subiu de 10,8% do 
PIB, em 1991, para 19,8% no ano passado.
Com a aprovação das reformas, disse, “o governo vai 
saindo da economia e dando espaço para o setor priva-
do”. Já em relação ao mercado de seguros e resseguros 
no Brasil, que hoje representa cerca de 6% do PIB, Kanczuk 
vê também grande potencial de crescimento. “O seguro é 
um bem superior, vai crescer bem mais que o PIB.”
No painel “Solução para Transferência de Risco em 
Saúde”, os participantes concordaram sobre a necessi-
dade de se ampliar o mercado de resseguro na área de 
saúde, sobretudo para atender às pequenas e médias se-
guradoras, mais sus-
cetíveis a problemas 
financeiros. Leandro 
Fonseca, diretor de 
Normas e Habilitação 
das Operadoras da 
Agência Nacional de 
Saúde Suplementar 
(ANS), considerou 
que “o resseguro é 
uma forma potencial 
de diminuir esses riscos 
em operações do mer-
cado”.
“Estamos falando de 
um negócio de R$ 
160 bilhões e com 
chance muito gran-
de de crescimento”, 
afirmou Valter Hime, 
diretor da Sompo 
Saúde Seguros. Ar-
thur Sanches, responsável pela área de Subscrição de 
Contratos Automáticos, Vida e Saúde da Terra Bra-
sis Resseguros, explicou que o resseguro funcionaria 
como uma cobertura extra para amenizar os custos de 
procedimentos médicos imprevistos. A mediação ficou 
a cargo do advogado Antônio Penteado Mendonça.

transparência e brexit
Já no painel “Fundos de Pensão e o Impacto D&O”, Fá-
bio Torres, consultor jurídico na área de seguro e res-
seguro, salientou a importância da transparência para 
a regulação dessa modalidade de cobertura, voltada a 
administradores de empresas e instituições. Segundo 
ele, é fundamental que as informações do sinistro sejam 
especificadas de segundo a área de atuação da empresa en-
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segundo Kara owens, brasil registrou em 2015 crescimento de quase 200% dos casos de 
ataques cibernéticos em relação ao ano anterior
according to Kara owens, brazil recorded in 2015 growth of almost 200% of cases of cyber 
attacks in relation to the previous year
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company involved, so as not to allow subjectivity in 
the analysis of the cases. "If there is no transparency, 
there can be no D&O insurance". The panel, mediated 
by Gustavo Galrão, coordinator of FenSeg's Financial 
Lines Subcommittee, also had the participation of Vi-

nicius Caldas de Lucca Souza, 
Director of Financial Lines of 
JLT Re Brasil .
Lloyd's head for Latin America, 
Daniel Revilla, said that the exit 
of the United Kingdom from 
the European Union does not 
affect at all the Brazilian com-
panies that contract insurance 
and reinsurance in London in 
the panel "Brexit: Its Effects for 
the Market".
According to Revilla, Brexit will 
only reach British reinsurers' 
relations with European com-
panies, which represent 11% of 
Lloyd's revenue - against 45% of 
US companies. These relations 
will still be settled between the 
EU and the British government.

risk and digital age
The damage caused by cyber-
attacks in the world now totals 
around US$ 90 billion a year, 

according to new data from the Inter-American De-
velopment Bank. In Latin America, the percentages are 
worrisome: 11% of all businesses in the continent suf-
fered from offensives in the last 12 months. The survey 
carried out by Trans Re's expert, Kara Owens, during 
the panel "The Evolution of Cybernetic Risk and its 
Impact on Insurance", shows that Brazil registered in 
2015 growth of almost 200% of cases of cyber attacks, 
in relation to last year. "Ten years ago we did not think 
of medical devices and TVs being hacked” she said. In 
addition to large companies, there is a growing interest 
of medium and small companies in the contracting of 
insurance against cyber risk.
Also at the plenary session "The Future of Organiza-
tions", speaker Tiago Matos from Perestroika high-
lighted the fact that companies adapt to the new digital 
age, which, in their view, will replace the industrial age. 
"The digital market will dominate, but a lot of people 
will stick to the industrial age, which is getting small-
er and smaller and will be irrelevant", The changes, he 
said, will totally affect the internal organization of com-
panies. "They have to understand that there is not one 
group of people that knows more and one group that 
knows less. There can be no hierarchy. Everyone knows 
something and should exchange knowledge". 
(*CNseg/Disclosure)

volvida, de forma a não permitir subjetividades na aná-
lise dos casos. “Se não houver transparência, não pode 
haver seguro de D&O.” O painel, mediado por Gustavo 
Galrão, coordenador da subcomissão de Linhas Finan-
ceiras da FenSeg, teve ainda a participação de Vinicius 
Caldas de Lucca Souza, diretor de 
Financial Lines da JLT Re Brasil.
O head do Lloyd´s para a Amé-
rica Latina, Daniel Revilla, disse 
que a saída do Reino Unido da 
União Europeia não afeta em 
nada as empresas brasileiras que 
contratam seguros e resseguros 
em Londres no painel “Brexit: 
Seus Efeitos para o Mercado”.
De acordo com Revilla, o Brexit 
atingirá apenas as relações das 
resseguradoras britânicas com 
as companhias europeias, que 
representam 11% do fatura-
mento do Lloyd´s – contra 45% 
das empresas norte-americanas. 
Essas relações ainda serão acer-
tadas entre a União Européia 
(UE) e o governo britânico.

risco e era digital
O prejuízo causado pelos ata-
ques cibernéticos no mundo 
totaliza, hoje, algo em torno de dos 
US$ 90 bilhões por ano, segundo novos dados do Inte-
ramerican Development Bank. Na América Latina os 
percentuais são preocupantes: 11% de todos os negó-
cios no continente sofreram com ofensivas nos últimos 
12 meses. O levantamento, feito pela especialista da 
Trans Re, Kara Owens, durante o painel “A Evolução 
do Risco Cibernético e seu Impacto no Seguro”, mostra 
que o Brasil registrou em 2015 crescimento de quase 
200% dos casos de ataques cibernéticos, em relação ao 
ano anterior. “Há 10 anos não se pensava em dispositi-
vos médicos e TVs sendo hackeados”, comentou. Além 
das empresas de grande porte, observa-se o crescente 
interesse das médias e pequenas empresas na contrata-
ção de seguros contra riscos cibernéticos.
Também na plenária “O Futuro das Organizações”, o 
palestrante Tiago Matos, da empresa Perestroika, des-
tacou o fato de as companhias se adaptarem à nova era 
digital, que, em sua visão, substituirá a era industrial. 
“O mercado digital vai predominar, mas muita gente 
vai se apegar à era industrial, que está cada vez menor e 
ficará irrelevante”. As mudanças, afirmou, vão afetar to-
talmente a organização interna das empresas. “Elas têm 
de entender que não existe um grupo de pessoas que 
sabe mais e outro que sabe menos. Não pode existir hierar-
quia. Todos sabem algo e devem trocar conhecimentos”. 
(*Com CNseg/Divulgação)

revilla: saída do reino unido da ue não afeta as empresas
brasileiras que contratam seguros e resseguros em Londres
revilla: exit of uK from european union does not affect brazilian 
companies that contract insurance and reinsurance in London
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the Internet of things is radically revolutioniz-
ing the way companies interact with customers. This 
transformation also happens in the insurance market. 
This was one of the themes discussed at the "6th Rio 
de Janeiro Reinsurance Meeting".
In the "Individual Life - New Coverage and Subscrip-
tion Tools" panel, Swiss Re's Latin America head of 
Life & Health, Charles Lutz, highlighted the positive 
impact of adopting new technologies in the under-
writing process.
According to Lutz, the consolidated digital revolution 
in the internet of things, connected mobile devices 

and data analysis will 
enable unprecedented 
change in the insur-
ance industry. "We are 
experimenting with 
new products, such as 
Magnum, a tool that 
allows us to perform 
the subscription in a 
more agile and precise 
way. The broker feeds 
a system installed in 
a smartphone or tab-
let during the interview 
with the possible client, 
with quick answer on the 
insurance request".
In the panel "The 
Future of Organiza-

tions", Katia Miyaki, underwriter of Civil Liability 
Risks, showed how the use of Big Data is helping to 
better understand the user, by enabling the creation of 
more suitable and attractive products for each type of 
customer. Katia used as an example the telemetry in 
automobiles, increasingly connected, allowing, based 
on the behavior of the drivers, to identify the best 
model of insurance for the user.
In the same panel, Swiss Re Brasil civil liability sub-
scriber argued that customers are 100% connected 
and require new ways of contacting the company. "We 
need to adapt. It's a question of survival. The first step 
is a change of mindset to understand the new technol-
ogies and produce more interesting things”, she said.

a Internet das coisas está revolucionando radi-
calmente a maneira como as empresas interagem com 
os clientes. E essa transformação também acontece no 
mercado de seguros. Esse foi dos temas debatidos no 
“6º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro”. 
No painel “Vida Individual – Novas Coberturas e Fer-
ramentas de Subscrição”, o head Life & Health para a 
América Latina da Swiss Re, Charles Lutz, destacou o 
impacto positivo da adoção de novas tecnologias nos 
processos de subscrição. 
Segundo Lutz, a revolução digital consolidada na inter-
net das coisas, aparelhos móveis conectados e análise de 
dados permitirão uma 
mudança sem prece-
dentes na indústria de 
seguros. “Experimen-
tamos novos produ-
tos, como o Magnum, 
uma ferramenta que 
nos permite realizar a 
subscrição de forma 
mais ágil e precisa. 
Nele o corretor alimenta 
um sistema instalado em 
um smartphone ou tablet 
e durante a entrevista com 
o possível cliente já se tem 
a resposta sobre a solicita-
ção do seguro”.
Já no painel “O Futuro 
das Organizações”, Ka-
tia Miyaki, subscritora de Riscos de Responsabilidade 
Civil, mostrou como a utilização de Big Data está aju-
dando a entender melhor o usuário, ao possibilitar a 
criação de produtos mais adequados e atrativos a cada 
tipo de cliente. Katia usou como exemplo a telemetria 
em automóveis, cada vez mais conectados, permitindo 
com base no comportamento dos motoristas, identifi-
car o melhor modelo de seguro para o usuário. 
No mesmo painel, a subscritora de RC da Swiss Re Bra-
sil argumentou que os clientes estão 100% conectados e 
exigem novas formas de contato com a empresa. “Pre-
cisamos nos adaptar. É uma questão de sobrevivência. 
O primeiro passo é uma mudança de mentalidade para 
entender as novas tecnologias e produzir coisas mais 
interessantes”, considerou.

uma revolução no mercado está a caminho
a revolution in the market is under way

Katia: utilização de big Data está ajudando a entender melhor o usuário, ao possibilitar 
a criação de produtos mais adequados a cada tipo de cliente
Katia: using big Data is helping to better understand the user, by enabling the creation 
of products more suitable to each type of customer
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the brazilian market has always been very special 
for the – Munich Re Group . Even when the sector’s 
opening was still far from happening, company pro-
fessionals had a broad knowledge of the business and 
supported the development of various insurance prod-
ucts, such as Engineering, for example. Exactly 20 years 
ago, Munich Re decided to establish itself in Brazil, by 
opening an office in São Paulo with an extremely qual-
ified and unique team.
Following the opening of the reinsurance industry in 
2007, Munich Re Brasil was the first international rein-
surer to register as a Local player. The process of open-
ing up, followed by several turbulent times, involved 
changes in regulation and severe economic and polit-
ical crises. However, nothing prevented the company 
from continuing to invest in the country, with pru-
dence (fundamental for the maintenance of the solidity 
of the group, a decisive aspect in reinsurance) and, at the 
same time, refining its performance and seeking to bring 
differentials to the market, and especially to its customers.
Today, under the strong leadership of CEO Rodrigo 
Belloube, Munich Re Brasil operates practically in all 
lines of business and brings together a team with deep 
technical knowledge, identifying opportunities and de-
veloping customized solutions in co-creation. From the 
proximity to its customers, it seeks to understand the 
peculiarities of each business, using the vast knowledge 

o mercado brasileiro sempre foi muito especial 
para o grupo Munich Re. Mesmo quando a abertura 
do setor ainda estava distante de acontecer, profissio-
nais da companhia tinham amplo conhecimento dos 
negócios e apoiavam o desenvolvimento de diversos 
produtos, como o Seguro de Engenharia, por exemplo. 
Contudo, há exatos 20 anos, ao vislumbrar o potencial 
do mercado, a Munich Re decidiu estabelecer-se, de 
fato, no Brasil, a partir da instalação de um escritório 
em São Paulo com uma equipe extremamente qualifi-
cada e diferenciada. 
Após a abertura do setor de resseguros, em 2007, a Mu-
nich Re do Brasil foi a primeira resseguradora interna-
cional a registrar-se com o status de ressegurador Local. 
O processo de abertura, seguido de diversos momentos 
turbulentos, envolveu alterações na regulamentação e 
crises econômicas e políticas severas. Entretanto, nada 
impediu a companhia de seguir investindo no país, 
com prudência (fundamental para a manutenção da 
solidez do grupo, aspecto determinante no resseguro) 
e, ao mesmo tempo, sofisticando sua atuação e buscan-
do trazer diferenciais ao mercado e, principalmente, 
aos seus clientes. 
Hoje, sob a forte liderança do CEO Rodrigo Belloube, 
a Munich Re do Brasil atua praticamente em todas as 
linhas de negócio e reúne uma equipe com profun-
do conhecimento técnico, sagacidade para identificar 

two decades operating in the brazilian market
Duas décadas de atuação no mercado brasileiro

 novo escritório da munich re, na avenida brigadeiro Faria Lima em são paulo
new office of munich re, on avenida brigadeiro Faria Lima in são paulo

Munich Re foi a primeira resseguradora internacional a registrar-se com o status de ressegurador Local
Munich Re was the first international reinsurance company to register with the status of a Local reinsurer
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and international experience of the Munich Re Group.
In 2016, the reinsurer consolidated its position in the 
national territory and, despite the adverse economic 
scenario and the high competitiveness of the reinsur-
ance market, grew almost 20% and quadrupled its op-
erating result. This expansion was due to the strength-
ening of strategic partnerships with certain customers, 
as well as the growing recognition by the market of 
the consistency and differentiation of the services that 

Munich Re Brasil 
offers through-
out the value 
chain - from the 
commercial ap-
proach, through 
underwriting and 
administrat ive 
processes, to the 
support and agili-
ty characteristic of 
its excellent claims 
management.
The claims de-
partment has 
been always rec-
ognized by its cli-
ents. Comprised 
of engineers, 
lawyers and in-
dustry analysts, 
with experience 
in all lines, they 

support the regulation of large claims, in collaboration 
with insurers, adding value to the process with their lo-
cal and abroad experience in large claims. "In addition 
to regulatory support, Munich Re also uses its inter-
national claims experience to contribute to the review 
of clauses, to promote roundtables on technical issues, 
to bring experts to complex cases and to help clients 
identifying pain points in their processes and thus find-
ing solutions efficiently. Fast payment is also our top 
priority", says Ilona Strauss, head of claims at Munich 
Re Brazil.

traditional non-Life business
Munich Re's portfolio holds the Fire and Surety as its 
flagship. Another modality that presents significant 
growth is Marine. "Although this is a line that currently 
faces high loss ratio in Brazil, we have managed to grow 
sustainably, through quality sharp risk management", 
says Tânia Amaral, head of Non Life Treaty Underwrit-
ing. "The Brazilian reinsurance market involves many 
peculiarities and volatility. The high level of knowledge 
of our team is extremely important to support our cli-
ents to reach the expected growth, without giving up 
profitability", says the executive. With the resumption 
of the economy in the medium term, the company be-
lieves that Engineering and Civil Liability should grow 
again, as well as Performance bonds. After the enor-

oportunidades e desenvolver soluções customizadas 
em co-criação. A partir da proximidade com os seus 
clientes, busca compreender as peculiaridades de cada 
negócio, utilizando o vasto conhecimento e experiên-
cia internacional do Grupo Munich Re. 
Em 2016, a resseguradora consolidou sua posição no 
território nacional e, apesar do cenário econômico ad-
verso e da alta competitividade do mercado de ressegu-
ros, apresentou crescimento de quase 20% e quadripli-
cou seu resultado 
operacional. Tal 
expansão foi fruto 
do fortalecimento 
de parcerias estra-
tégicas com deter-
minados clientes, 
além do reconhe-
cimento crescente 
pelo mercado da 
consistência e dife-
renciação dos ser-
viços que a Munich 
Re do Brasil ofere-
ce ao longo de toda 
a cadeia de valor – 
desde a abordagem 
comercial, passan-
do pela subscrição 
e processos admi-
nistrativos, até o 
suporte e agilidade 
característicos de 
uma ótima gestão em sinistros.
O departamento de sinistros é sempre reconhecido por 
seus clientes. Composto por engenheiros, advogados e 
analistas da área, com experiência em todas as linhas, 
apoiam a regulação de grandes sinistros, em colabora-
ção com as seguradoras, ao agregar valor ao processo 
com sua experiência local e fora do país em grandes 
sinistros. “Além do apoio na regulação, a Munich Re 
também usa sua experiência internacional em sinistros 
para contribuir na revisão de clausulados, promover 
mesas-redondas sobre temas técnicos, trazer peritos 
para casos complexos e ajudar o cliente a identificar 
gargalos em seus processos e encontrar soluções efi-
cientes. O pagamento rápido também é nossa priori-
dade”, diz Ilona Strauss, head of Claims da Munich Re 
do Brasil. 

negócio tradicional não Vida
A carteira da Munich Re possui as linhas de Incêndio e 
Garantia como seus carros- chefes. Outra modalidade 
que apresenta crescimento significativo é a de Trans-
portes. “Apesar de essa ser uma linha que enfrenta 
atualmente alta sinistralidade no Brasil, conseguimos 
crescer de forma sustentável, por meio de um geren-
ciamento de riscos de alta qualidade”, diz Tânia Ama-
ral, head of Non Life Treaty Underwriting. “O mercado 
de resseguro brasileiro envolve muitas peculiaridades 

 a munich re do brasil, sob a liderança do ceo rodrigo belloube, atua em todas as linhas de negócio
munich re brasil, under the leadership of ceo rodrigo belloube, operates in all business lines
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mous turbulence that the infrastructure sector has 
been experiencing, new projects should also add new 
players as well as new risks. Munich Re is aware of this 
and counts on experts from the group in each segment 
to be able to offer the most appropriate solutions to 
the new scenario. Cyber coverage is also an innovative 
product that has been in demand in Brazil. The Munich 
Re group counts with a dedicated team of experts in 
Cyber Risks for many years.
"We developed extensive knowledge in cyber, includ-
ing several clauses, depending on the niche and the way 
of acting, besides the pricing and a structure for claims. 
The experience that Munich Re already accumulates in 
this segment allows us to bear risks and also to better de-
velop scenarios of future losses", says Lucas Lopes, head 
of P&C Facultative Risks. "As a result to our international 
presence, we are familiar with solutions used in different 
markets and ready to support customers to continually ad-
just parameters and develop appropriate products."

a carteira da munich re possui as 
linhas de Incêndio e garantia como 
seus carros-chefes. outra modalidade
que apresenta crescimento significativo 
é a de transportes

munich re's portfolio holds the Fire and
surety as its flagship. another modality 
that presents significant growth
is marine

Life 
The Life portfolio is another one in which the insurance 
company acts with focus and total proximity to the cli-
ents. The Brazilian life insurance market has shown 
progress above GDP over the last decade and Munich 
Re bet on the continuity of this expansion, with spe-
cial emphasis on the individual life business line. The 
growing interest of the companies in the individual life 
business positions Munich Re as a strategic partner in 
the development of its operation in this segment.
The reinsurer provides interested companies with all 
their international expertise in the development and 
pricing of individual long-term products, such as 
Whole Life and Universal Life, as well as specific cover-
age such as Major Diseases. In addition company also 
supports the elaboration of the technical note by the insur-
ance company during the approval process by Susep.
Adding as well to this mix savings elements, Munich Re 
also offers automatic underwriting tools that enable the 
insurer to efficiently acquire new business without rely-
ing on additional medical requirements, both through 
traditional and direct distribution channels. These tools 
optimize operation in the Individual Life and ensure 
consistency and quick responses to end customers.

e volatilidade. O alto nível de conhecimento de nos-
sa equipe é de extrema importância para apoiarmos 
nossos clientes a alcançarem o crescimento esperado, 
sem abrir mão da rentabilidade”, diz a executiva. Com 
a retomada da economia no médio prazo, a companhia 
acredita que os ramos de engenharia e responsabilida-
de civil devam voltar a crescer, assim como o Seguro 
Garantia para projetos.  
Após a enorme turbulência que o setor de infraestru-
tura vem passando, os novos projetos devem agregar 
igualmente novos players e também novos riscos. A 
Munich Re está ciente disso e conta com experts do 
grupo em cada segmento para poder oferecer as so-
luções mais adequadas ao novo cenário. A cobertura 
cibernética também é um produto inovador que tem 
sido objeto de demanda no Brasil. O grupo Munich 
Re possui um time dedicado a Riscos Cibernéticos em 
Munique há muitos anos. 
“Desenvolvemos amplo conhecimento em cyber, in-
cluindo diversos clausulados, dependendo do nicho e 
da forma de atuação, além da precificação e uma es-
trutura para sinistros. A experiência que a Munich Re 
já acumula nesse segmento permite suportar riscos e 
também de desenvolver melhor os cenários de perdas 
futuras”, diz Lucas Lopes, head of P&C Facultative Risks. 
“Graças a nossa presença internacional, estamos fami-
liarizados com as soluções utilizadas em diferentes mer-
cados e prontos no apoio aos clientes para continuamente 
ajustar parâmetros e desenvolver produtos adequados”. 

Vida
A carteira de Vida é outra em que a resseguradora atua 
com foco e total proximidade da clientela. O mercado 
brasileiro de seguro de vida apresentou, ao longo de 
toda a última década, avanço acima do PIB e a Munich 
Re aposta na continuidade desta expansão, com desta-
que especial para a linha de negócio de vida individual. O 
crescente interesse das companhias pelo negócio de vida 
individual posiciona a Munich Re como parceiro estraté-
gico no desenvolvimento de sua operação nesse segmento. 
O ressegurador disponibiliza às companhias interessa-
das toda a sua expertise internacional no desenvolvi-
mento e precificação de produtos individuais de longo 
prazo, como por exemplo, o Vida Inteira e o Universal 
Life e também de coberturas especificas como Doenças 
Graves. E ainda pode apoiar na produção da nota téc-
nica para que a seguradora aprove os novos produtos 
junto à Susep. 
Além da expertise no incremento deste mix com ele-
mentos de poupança, a Munich Re também oferece 
ferramentas de subscrição automática que permite ao 
segurador viabilizar novos negócios de maneira efi-
ciente sem depender de mais requisitos médicos, tanto 
pelos canais tradicionais de distribuição, quanto por 
canais diretos e digitais. Essas ferramentas otimizam a 
operação no Vida Individual e asseguram uniformida-
de e rapidez nas respostas aos clientes finais.
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In munich re's view, the Brazilian market has de-
veloped a lot in these ten years following opening, but 
still requires great evolution to become real reinsur-
ance center. To be comparable with other reinsurance 
hubs, regulation would need to be less complex and 
there should be greater flexibility and incentives for the 
creation and improvement of products.
Another difference from more mature markets is that 
Brazilian companies still have a vision of reinsurance 
only in the most traditional way, demanding cover for 
risks and portfolios with greater volatility. Over time, 
Munich Re believes that the relationship between in-
surer and reinsurer tends to gain sophistication.

The new demands related to dig-
itization, the sharing economy 
and the development of custom-
ized products for each need will 
intensify the co-creation of spe-
cific solutions. Global reinsurers 
have the opportunity to access 
ideas and concepts from other 
markets, draw lessons from past 
experiences, and adapt such 
projects to the Brazilian reality in 
conjunction with a Local insurer.

capital optimizing solutions
One of the fronts the company 
invested heavily in the country 
in recent years was in reinsur-
ance solutions to optimize the 
management of insurers' capi-
tal, using a sophisticated com-
bination of tools already known 
from traditional reinsurance, 
with a focus on the effects on the 

insurer's capital, instead of pure risk transfer. A multi-
disciplinary local team was created to study the differ-
ent impacts of such solutions in the regulatory, tax and 
accounting areas, adjusting the solutions already used 
by the Group internationally in the best way for the 
particularities of the Brazilian market and the needs of 
the customers.
In a business environment such as Brazil's - the cost of 
capital is among the highest in the world - Munich Re 
detected that the development of such solutions would 
be of great interest to insurers by positively impacting 
metrics of capital sufficiency and efficiency (both ex-
ternal and internal capital requirements). Examples 
include: stabilization of dividends, increase of invest-

na visão da Munich Re, o mercado brasileiro se de-
senvolveu muito nestes dez anos após a abertura, mas 
ainda demanda grande evolução para tornar-se um 
centro desenvolvido de fato. Para ser comparável com 
outros centros de resseguro, a regulamentação precisaria 
ser menos complexa e deve haver maior flexibilidade e in-
centivo para o aperfeiçoamento de novos produtos. 
Outra diferença de mercados mais maduros é que as 
companhias brasileiras ainda têm uma visão do resse-
guro apenas da maneira mais tradicional, demandando 
coberturas para riscos e portfolios com maior volatili-
dade. Com o passar do tempo, a Munich Re acredita 
que a relação entre seguradora e ressegurador tende a 
ganhar sofisticação. 
As novas demandas relacionadas à 
digitalização, à economia de compar-
tilhamento e ao desenvolvimento de 
produtos customizados para cada ne-
cessidade, intensificarão a co-criação 
de soluções específicas. Ressegurado-
res com atuação global tem a opor-
tunidade de acessar ideias de outros 
mercados, extrair as lições de experi-
ências passadas e adaptar tais projetos 
para a realidade brasileira em conjun-
to com uma seguradora Local.

soluções para otimização do capital
Uma das frentes que a companhia in-
vestiu muito no país nos últimos anos 
foi em soluções de resseguro para a 
otimização da gestão do capital das 
seguradoras, utilizando uma combi-
nação sofisticada de ferramentas já 
conhecidas do resseguro tradicional, 
tendo em vista os efeitos no capital 
da seguradora em vez da pura transferência de riscos. 
Foi criada uma equipe local multidisciplinar para es-
tudar os diferentes impactos de tais soluções nos âm-
bitos regulatórios, tributários e contábeis, ajustando as 
soluções já utilizadas pelo Grupo internacionalmente 
da melhor forma para as particularidades do mercado 
brasileiro e às necessidades dos clientes. 
Em um ambiente de negócios como o brasileiro – o 
custo do dinheiro está entre os mais altos do mundo 
–, a Munich Re detectou que o desenvolvimento de 
tais soluções seria de grande interesse das seguradoras, 
ao impactar positivamente as métricas de suficiência 
e eficiência de capital (tanto regulatórias como o re-
querimento de capital, quanto próprias como o return 

a evolução do resseguro no brasil
reinsurance evolution in brazil

a equipe de simon sachs identificou soluções muitas 
vezes fora da perspectiva da gestão das empresas
The team of simon sachs has identified solutions 
often outside the perspective of traditional business 
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ments or optimization of the capital structure. Such 
effects can be achieved at a much lower cost compared to 
alternative solutions as, for instance, the financial market.
Over the past year, the capital team, led by Simon 
Sachs, Head of Structured Solutions, has come up with 
a number of proposals, identifying solutions often out-
side the traditional corporate management perspective. 
In Munich Re's view, the use of reinsurance for capital 
optimization purposes will grow considerably in Bra-
zil in the coming years - especially in the mass market 
lines, where the effect of the solution is the largest - and 
will contribute to making the insurance market even 
more efficient, agile and profitable.

Innovation
Innovation is another important strategic pillar for Mu-
nich Re Brasil, where Adriana Seemann, Chief Innova-

tion & Business Development 
Officer, seeks to challenge the 
status quo. together with cli-
ents and partners, through an 
entrepreneurial culture that 
includes speed, flexibility, 
customer focus and willing-
ness to take risks. "Munich Re 
Brasil focuses on developing 
new businesses and creat-
ing new alternative revenue 
sources by expanding the 
borders that exist today in the 
market through innovative 
products and services", says 
the executive.
The range of services and 
solutions development in-
cludes technologies that con-
tribute to the improvement of 
processes within the insur-
ance value chain. Cover for 

emerging risks and their pricing, as well as new con-
cepts such as insurance on demand and shared savings, 
are just a few examples.
The Munich Re Group has Innoscouts located in the 
largest innovation centers in the world, such as Dig-
ital Ventures unit that has invested in startups such 
as Slice, Lemonade and Trov. Also incubators such as 
MundiLab in Madrid, Spain, nurturing both local staff 
and clients regarding

on equity), ou ainda de atender demandas específicas. 
Exemplo: a estabilização de dividendos, a viabilização 
de investimentos ou a otimização da estrutura de ca-
pital. Ficou claro que tais efeitos podem ser atingidos 
com um custo bem menor comparado com soluções 
alternativas, por exemplo, do mercado financeiro. 
No último ano, a equipe de capital, liderada por Simon 
Sachs, head of Structured Solutions, desenvolveu di-
versas propostas, identificando soluções, muitas vezes 
fora da perspectiva da gestão das empresas. Na visão 
da Munich Re, o uso de resseguro para fins da otimiza-
ção de capital crescerá consideravelmente no Brasil nos 
próximos anos – especialmente nas linhas massifica-
das, onde o efeito da solução é o maior – e contribuirá 
para tornar o mercado de seguros ainda mais eficiente, 
ágil e rentável. 

Inovação
Inovação é outro pilar estratégico 
importante para a Munich Re do 
Brasil, por isso conta com a ex-
periência da executiva, Adriana 
Seemann, chief Innovation & Bu-
siness Development Officer, que, 
por meio de uma cultura empre-
endedora que inclui velocidade, 
flexibilidade, foco no cliente e 
vontade de assumir riscos, busca 
com seus clientes e parceiros de-
safiar o status quo. “A Munich Re 
do Brasil foca no desenvolvimento 
de novos negócios e na criação de 
fontes alternativas de receita atra-
vés da expansão das fronteiras hoje 
existentes no mercado por meio de 
produtos e serviços inovadores”, diz 
a executiva.
A gama de serviços e desenvolvi-
mento de soluções passa por tec-
nologias que contribuem para o aprimoramento de 
processos dentro da cadeia de valor de seguros. Co-
berturas para riscos emergentes e respectivas inteli-
gências de precificação, além de novos conceitos como 
insurance on demand e economia compartilhada, são 
alguns dentre tantos outros exemplos. 
O grupo Munich Re dispõe de InnoScouts localizados 
nos maiores centros de inovação do mundo, como sua 
unidade Digital Ventures que tem investido em star-
tups como Slice, Lemonade e Trov. E também incuba-
doras como a MundiLab em Madri, na Espanha, que 
nutrem tanto a equipe local quanto clientes a respeito 
de tendências mundiais e novos modelos de negócio, 
enriquecendo assim o diálogo e as iniciativas de co-
criação no mercado brasileiro.

adriana: companhia foca no desenvolvimento de novos 
negócios 
adriana: company focuses on the development of new 
business
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In conjunction with entities in the sector, the In-
surance Brokers Union of the State of São Paulo (Sin-
cor-SP) recently promoted, in São Paulo, the 1st Meet-

ing with Insurance Market 
Entities (photo), with the 
theme "Insurance Distri-
bution - This force is Ours! 
The meeting brought to-
gether exclusively São 
Paulo brokers and brought 
reflections on the current 
moment of distribution in 
the country, the change in 
consumer behavior and 
the need for "disruption" 
in customer service.
"Brokers are business own-
ers of insurance distribu-

tion. In 1960, we had an excellent sales format with 
work accident insurance. In 1990, mass insurance ar-
rived and in 2005 we began to live with the strength 
of the internet, significantly changing the profile of the 
consumer", said Sincor-SP president Alexandre Camil-
lo. The initiative was organized by the following entities: 
Aconseg-SP, Camaracor-SP, Insurance Brokers Clubs 
of the ABC regions, Costa da Mata Atlântica, Osasco, 
Piracicaba, São José do Rio Preto, São Paulo, Taubaté, 
Vale do Paraíba and Vale do Ribeira, and the UCS.

em conjunto com entidades do setor, o Sindicato dos 
Corretores de Seguros no Estado de São Paulo (Sincor
-SP) promoveu recentemente, em São Paulo, o 1º En-
contro com Entidades 
do Mercado de Seguros 
(foto), com o tema “Dis-
tribuição de Seguros 
– Essa força é Nossa!”. O 
encontro reuniu exclusi-
vamente corretores pau-
listas e trouxe reflexões 
sobre o atual momento 
da distribuição no País, a 
mudança no comporta-
mento do consumidor e a 
necessidade da “disrupção” 
no atendimento ao cliente.
“Os corretores são em-
presários da distribuição de seguros. Em 1960, tínha-
mos um excelente formato de vendas com o seguro de 
acidentes de trabalho. Em 1990, chegaram os seguros 
massificados e, em 2005, passamos a conviver com a 
força da internet, mudando significativamente o perfil 
do consumidor”, disse o presidente do Sincor-SP, Ale-
xandre Camillo. A iniciativa foi organizada pelas se-
guintes entidades: Aconseg-SP, Camaracor-SP, Clubes 
dos Corretores de Seguros das regiões do ABC, Costa 
da Mata Atlântica, Osasco, Piracicaba, São José do Rio 
Preto, São Paulo, Taubaté, Vale do Paraíba e Vale do 
Ribeira, e a UCS.

Desafios e o futuro da corretagem

challenges and the future of brokerage
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InFraero announces proJect oF concessIon
The Brazilian Airport Infrastructure Company (In-
fraero) has presented concession projects for explore 
and operate the cargo logistics terminals of 11 airports 
under state management during Intermodal South 
America 2017 in São Paulo. The 11 logistic complex-
es comprise the cities of Recife and Petrolina (PE), 
Manaus (AM), Joinville and Navegantes (SC), Uber-
lândia (MG), Londrina and Foz do Iguaçu (PR), João 
Pessoa (PB), Teresina (PI) and Uruguaiana (RS). In-
fraero is also looking for opportunities within Goiânia 
(GO) and Curitiba (PR) terminals, whose bids have 
already been concluded, and Vitória (ES) and São José 
dos Campos (SP), with processes being homologated. 
(Source: Portal Brasil)

FInancIaL eDucatIon In the DIgItaL age
Insurance Europe, the European insurance and rein-
surance federation, has launched a publication on fi-
nancial education recommendations in the digital age 
(Initiatives of the European insurance industry). The 
vehicle identifies some of the most promising actions 
to foster financial behavior that can increase people's 
confidence to take control of their finances, including 
buying appropriate coverage at every stage of life. Re-
search suggests that teaching initiatives should involve 
materials that are both interactive and motivational. 
Games are a good alternative because people are in-
clined to learn more about financial education while 
playing. (Source: CNseg)

FIVe DecaDes oF gLobaL operatIons
The W.R. Berkley Group completes 50 years of world-
wide market operations. To commemorate the date, 
Berkley Brasil presented the company's new logo, which 
creates a unique model that positions the insurer as a 
powerful brand and reflects the corporation’s strength. 
Founded in 1967, the Group is led by executive Wiliam 
R. Berkley and his son R. Berkley Junior, promoting a 
transition process, and providing a new rhythm to the 
organization. According to the Berkley Brasil ´s Com-
mercial Director, Marcelo Benevides, the company is 
adopting a great change in the way the commercial 
area operates in the market, aimed at getting to know 
in depth the brokers new business strategy.

suretY eVent theme
The Surety changes, due to the approval of Bill 
6814/2017, was one of the issues analyzed by the part-
ner of the Schalch Law Firm, Debora Schalch, in a re-
cent event held at the Spanish Chamber of Commerce. 
PL 6814/2017, which originated in PLS 559/2013, ap-
proved by the Federal Senate at the end of 2016, will 
bring impacts to the market by providing more respon-
sibilities for insurers. According to Debora, the grants 
are a great growth opportunity for surety insurance. 

InFraero anuncIa proJeto De concessÃo
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuá-
ria (Infraero) apresentou projetos de concessão para 
exploração e operação dos terminais de logística de 
carga de 11 aeroportos sob gestão da estatal durante a 
Intermodal South America 2017, em São Paulo. Os 11 
complexos logísticos compreendem as cidades de Reci-
fe e Petrolina (PE), Manaus (AM), Joinville e Navegan-
tes (SC), Uberlândia (MG), Londrina e Foz do Iguaçu 
(PR), João Pessoa (PB), Teresina (PI) e Uruguaiana 
(RS). A Infraero também prospecta oportunidades 
dentro dos terminais de Goiânia (GO) e Curitiba (PR), 
cujas licitações já foram concluídas, e Vitória (ES) e São 
José dos Campos (SP), com processos em fase de ho-
mologação. (Fonte: Portal Brasil)

eDucaÇÃo FInanceIra na era DIgItaL
A Insurance Europe, federação europeia de seguro e 
resseguro, lançou uma publicação sobre recomenda-
ções de educação financeira na era digital (Financial 
education in a digital age - Initiatives by the European 
insurance industry). O veículo identifica algumas das 
ações mais promissoras para fomentar um comporta-
mento financeiro capaz de aumentar a confiança das 
pessoas para assumir o controle de suas finanças, in-
cluindo-se aí a compra de seguros adequados a cada 
etapa da vida. Pesquisas sugerem que iniciativas de en-
sino devem envolver materiais que sejam interativos e 
motivadores. Os jogos são uma boa alternativa porque 
as pessoas estão inclinadas a aprender mais sobre edu-
cação financeira ao jogar. (Fonte: CNseg)

cInco De DÉcaDas De operaÇÃo gLobaL
O Grupo W.R. Berkley completa este ano 50 anos de 
operação no mercado mundial. Em comemoração à 
data, a Berkley Brasil apresentou a nova logomarca da 
companhia, a qual cria um modelo único que posicio-
na a seguradora como uma marca poderosa e reflete a 
fortaleza da corporação. Fundado em 1967, o Grupo 
tem à frente o executivo Wiliam R. Berkley e seu filho 
R. Berkley Junior, que tem promovido um processo de 
transição, proporcionando um novo ritmo à organi-
zação. Segundo o diretor comercial da Berkley Brasil, 
Marcelo Benevides, a companhia está adotando uma 
grande mudança na forma de atuação da área comer-
cial no mercado, voltada a conhecer a fundo a estraté-
gia de novos negócios dos corretores.

seguro garantIa É tema De eVento
As mudanças no seguro garantia, decorrentes da apro-
vação do Projeto de Lei 6814/2017, foi um dos temas 
analisados pela sócia da Schalch Sociedade de Advo-
gados, Debora Schalch, em evento recente realizado na 
Câmara Espanhola de Comércio. O PL 6814/2017, que 
teve origem no PLS 559/2013, aprovado pelo Senado 
Federal no final de 2016, trará impactos para o mer-
cado ao prever mais responsabilidades para as segura-
doras. Segundo Debora, as concessões são uma grande 
oportunidade de crescimento para o seguro garantia. 
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IN TIME

sWIss re DIrector to DIspute prIZe
Swiss Re reinsurance legal director, lawyer Beatriz Al-
mada was one of the highlights of the award promoted 
by the Latin American Counsel Awards 2017, at the 
Copacabana Palace Hotel in Rio de Janeiro on March, 
23. Beatriz was elected the best Lawyer in Latin Amer-
ica specializing in this branch of law and will represent 
in that specialty Latin America, in the contest of the 
Global Counsel Award, in New York (USA) day June 
8th. Lexology and International Law Office evaluate 
the performance of lawyers around the world. More 
than 4,000 corporate professionals and partners from 
law firms were appointed.

courses aDDresses Insurance management
Starting this May, the National School of Insurance 
will minister extension courses derived from the MBA 
curricula in São Paulo, Recife and Salvador. The Na-
tional and International Markets for Reinsurance, Risk 
Management in the Supply Chain and Fundamentals 
and Structure of the Reinsurance Market will take place 
in São Paulo. Beginning of classes: between May and 
June. Also in SP (August), 'Reinsurance Management' 
is scheduled. Salvador will receive the Financial Man-
agement extension. In Recife, the courses of Reinsur-
ance Contract and Taxation of Insurance begin in May 
and June. Extensions allow participants to interact with 
MBA students and the chance to use credit hours if 
they are to take an MBA.

XL catLIn names eXecutIVe
In an official statement, XL Catlin announced James Tu-
plin as head of Virtual Risks & Technology, Media and 
Telecommunications, and International. Tuplin will be 
responsible for underwriting virtual risk insurance as 
well as professional liability insurance for the technol-
ogy and media sectors based in London. According to 
PwC, the online risk insurance market will reach US$ 
7.5 billion by 2020. Louise Dennerståhl, head of Inter-
national Finance Lines for XL Catlin Insurance, said: 
"Tuplin is a respected professional in the market".

LLoYD's announces proFIt In 2016
Lloyd's recently reported a profit of US$ 2.6 billion in 
2016. According to the London Syndicate, conditions 
throughout the year were challenging with continued 
pressure to reduce prices. Traditional and alternative 
capitals have remained attracted to the insurance and 
reinsurance industry. Lloyd's claims level of US$ 2.86 
billion was the fifth highest in the century, mostly due 
to Hurricane Matthew in the United States and the fires 
at Fort McMurray in Canada. The lower subscription 
- Lloyd's second still - was offset by better investment 
returns, driven by the change in the fall in credit bills 
and currency gains, caused by the depreciation of the 
pound sterling.

DIretora Da sWIss re DIsputarÁ prÊmIo
Diretora jurídica da resseguradora Swiss Re, a advoga-
da Beatriz Almada foi um dos destaques da premiação 
promovida pela Latin American Counsel Awards 2017, 
no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em 23 
de março. Grande vencedora na categoria Direito Re-
gulatório, no segmento de Serviços Não Financeiros, 
Beatriz foi eleita a Melhor Advogada da América Lati-
na especializada nesse ramo do direito e representará 
nessa especialidade a América Latina, na disputa do 
Global Counsel Award, em Nova Iorque (EUA) dia 8 
de junho. As empresas Lexology e International Law 
Office avaliam a performance de advogados em todo o 
mundo. São indicados mais de 4 mil profissionais cor-
porativos e parceiros de firmas de advocacia.

cursos aborDam gestÃo De seguros
A partir de maio, a Escola Nacional de Seguros minis-
trará cursos de extensão derivados das grades curricu-
lares dos MBAs em São Paulo, Recife e Salvador. Na 
capital paulista, acontecerão os cursos Mercados Na-
cional e Internacional de Resseguros, Gestão de Riscos 
na Cadeia de Suprimentos e Fundamentos e Estrutura 
do Mercado de Resseguro. Início das aulas: entre maio 
e junho. Também em SP (agosto), está programado 
‘Gestão do Resseguro’. Salvador receberá a extensão 
Gestão Financeira. Em Recife, os cursos Contrato de 
Resseguro e Tributação de Seguros têm início para 
maio e junho. As extensões permitem aos participantes 
interagirem com alunos dos MBAs e a chance de usar 
as horas como crédito caso venham a cursar um MBA.

XL catLIn nomeIa eXecutIVo
Em comunicado oficial, a XL Catlin anunciou James 
Tuplin como chefe de Riscos Virtuais & Tecnologia, 
Mídia e Telecomunicações, Internacional. Tuplin será 
responsável pela subscrição de seguros contra risco 
virtual, bem como seguros de responsabilidade civil 
profissional para os setores de tecnologia e mídia, com 
sede em Londres. De acordo com a PwC, o mercado de 
seguros contra riscos virtuais chegará a US$ 7,5 bilhões 
em 2020. Louise Dennerståhl, chefe de Linhas Finan-
ceiras Internacionais da área de Seguros da XL Catlin, afir-
mou: “Tuplin é um profissional respeitado no mercado".

LLoYD’s anuncIa Lucro em 2016
O Lloyd’s anunciou recentemente um lucro de US$ 
2,6 bilhões em 2016. Segundo o sindicato londrino, 
as condições ao longo do ano foram desafiadoras com 
pressão contínua para redução de preços. Já os capitais 
tradicionais e alternativos permaneceram atraídos para 
a indústria de seguros e resseguros. O nível de sinistros 
do Lloyd’s, de US$ 2,86 bilhões, foi o quinto maior des-
se século, decorrentes, sobretudo, do Furacão Matthew, 
nos Estados Unidos, e dos incêndios de Fort McMur-
ray, no Canadá. A subscrição mais baixa – segundo 
ainda o Lloyd’s – foi compensada por retornos sobre 
investimentos melhores, impulsionados pela mudança 
da queda de títulos de crédito e ganhos cambiais, cau-
sados pela depreciação da libra esterlina.



março • abril / 201734

MERCADO

rio de Janeiro was once again the venue for the "6th 
Lloyd's Meet the Market - Brasil" bringing together over 
300 guests at the Windsor Hotel in Copacabana in early 
April. As in previous editions, the famous Lloyd's under-
writing room was recreated where the London market 
sindicates participated with their boxes to present their 
business and interact with the Brazilian insurance and 
reinsurance industry.
The event brought together 12 sindicates: AMTrust, 
Argo, Aspen, Beazley, Hiscox, Liberty, Markel, MS Am-

lin, Starr, Talbot, 
Tokyo Marine Kiln 
and XL Catlin. 
The British Consul 
in Rio de Janeiro, 
Johnathan Dunn 
gave the open-
ing speach for the 
event, followed by 
Lloyd's Latin Amer-
ica head, Daniel 
Revilla, who talked 
about Lloyd's strat-
egy for the region. 
Following the two 
pronouncements, 
Lloyd's Brazil rep-
resentative and 
CEO, Marco Cas-

tro, presented the entity's financial results in 2016 and 
updated Lloyd's operations and results in Brazil.
As part of its commitment to corporate social respon-
sibility, Lloyd's presented the "Fight for Peace" project, 
a philanthropic institution that combines boxing and 
martial arts with education and personal development, 
benefiting youth from communities affected by crime, 
violence and exclusion social. Then the guests headed 
for the recreated London subscription room. According 
to the organizer, the event was "a great success". It was 
also "an excellent opportunity" for both the London mar-
ket with its sindicates and the Brazilian insurance and 
reinsurance market "to meet, exchange experiences and 
discuss business opportunities."

o rio de Janeiro foi palco mais uma vez do "6º Lloyd's 
Meet the Market - Brasil" reunindo mais de 300 convi-
dados no Hotel Windsor, em Copacabana, no início de 
abril. A exemplo das edições anteriores foi recriada a fa-
mosa sala de subscrição do Lloyd’s de Londres (Underwri-
ting room) onde os sindicatos do mercado londrino partici-
param com seus ‘boxes’ para apresentação de seus negócios 
e interação com o setor brasileiro de seguros e resseguros.
O evento reuniu 12 sindicatos: AMTrust, Argo, Aspen, 
Beazley, Hiscox, Liberty, Markel, MS Amlin, Starr, Tal-
bot, Tokio Marine 
Kiln e XL Catlin. 
O cônsul britânico 
no Rio de Janeiro, 
Johnathan Dunn, 
fez o discurso de 
abertura do even-
to, seguido pelo 
responsável do 
Lloyd’s pela Amé-
rica Latina, Daniel 
Revilla que falou 
sobre a estratégia 
do Lloyd’s para a 
região. Após os dois 
pronunciamentos, o 
representante-ge-
ral e diretor-pre-
sidente do Lloyd’s 
Brasil, Marco Castro, apresentou os resultados financei-
ros da entidade em 2016 e a atualização das operações e 
resultados do Lloyd’s no Brasil.
Como parte do seu compromisso com responsabilidade 
social corporativa, o Lloyd’s apresentou o projeto “Luta 
Pela Paz”, uma instituição filantrópica que combina a 
prática de boxe e artes marciais com educação e desen-
volvimento pessoal, beneficiando jovens de comunida-
des afetadas por crime, violência e exclusão social. Em 
seguida, os convidados se dirigiram à sala recriada de 
subscrição de Londres. Segundo a entidade organizado-
ra, o evento foi “um grande sucesso”. Também se revestiu 
de “excelente oportunidade” para tanto o mercado lon-
drino com os seus sindicatos, como o mercado brasileiro 
de seguros e resseguros “pudessem se encontrar, trocar 
experiências e discutir oportunidades de negócios”.

troca de experiências e oportunidade de negócios

exchange of experiences and business opportunities

marco castro apresentou os resultados financeiros da entidade em 2016
marco castro presented the entity's financial 2016 results
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ANIVERSáRIO BIRTHDATE

the evening of April ,18 was special to the Union of 
Insurance Brokers (UCS). After all, the audience that 
attended the hall of Charles Pizzaria in São Paulo, par-
ticipated in the celebration of the anniversary of the en-
tity's 13 years and the holding of the General Assembly 
that elected its new board of directors.
A large number of people, among industry leaders, 

such as the president of 
Sincor-SP, Alexandre Ca-
millo, insurers ´s execu-
tives, brokers and guests, 
honored the solemnity.
On the occasion, UCS 
president Marcelo Guirao 
(2015-2017) highlight-
ed the importance of the 
Union as an agglutinative 
of the interests of brokers 
and the realization of the 
traditional event "Trocan-
do Idéias", already estab-

lished in the market, bringing great knowledge to the 
associated brokers to extend the products available. 
Marcelo's involvement happens with the beginning of 
UCS activities in 2009. "I have been with the entity for 
13 years, where I started as treasurer. As president, I 
lived throughout my mandate intensely", he confesses.
A group of professionals created the Union with the 
objective to promoting the personal and professional 
improvement of insurance brokers through the ex-
change between the institution and the market. For 
little more than a decade of existence, it has promoted 
courses and lectures for this purpose, besides under-
taking various social actions. During an interview with 
Insurance corp, President Marcelo Guirao cites one 
of the main points: "The maturation of a virtual forum, 
with 2,500 professionals all over Brazil, where they de-
bate daily situations, seek solutions, question and offer 
suggestions to the industry.
During the anniversary ceremony, Camillo spoke about 
the organization's contribution to the sector. "I have the 
honor of being a UCS associate who, for 13 years, has 
been able to evolve, adapt to every situation and create 
a harmonious environment, from healthy discussions 
that contribute to the market". President-elect Mara 
Borges Sutto reinforced the words of the Sincor-SP 
leader: "UCS is a very representative entity in the sector".

a noite de 18 de abril foi especial para a União dos 
Corretores de Seguros (UCS). Afinal, o público que 
compareceu ao salão da Charles Pizzaria em São Paulo, 
participou da celebração de aniversário dos 13 anos da 
entidade e da realização da assembleia geral que ele-
geu sua nova diretoria. Um grande número de pessoas, 
entre líderes do setor, como o presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo, exe-
cutivos de seguradoras, 
corretores e convidados, 
prestigiaram a solenidade.
Na ocasião, o presi-
dente da UCS Marcelo 
Guirao (2015-2017) 
destacou a importância 
da União como agluti-
nadora dos interesses 
dos corretores e da re-
alização do tradicio-
nal evento “Trocando 
Ideias”, já consagrado 
no mercado, trazendo grande conhecimento aos cor-
retores associados para ampliarem os produtos a serem 
comercializados. O envolvimento de Marcelo acontece 
com o início das atividades da UCS, em 2009. “Estou 
há 13 anos na entidade, onde iniciei na função de te-
soureiro. Como presidente, vivenciei intensamente o meu 
mandato”, confessa.
Um grupo de profissionais criou a União com o objeti-
vo de promover o aperfeiçoamento pessoal e profissio-
nal dos corretores de seguros por meio do intercâmbio 
entre a instituição e o mercado. Durante pouco mais de 
uma década de existência, promoveu cursos e palestras 
com esta finalidade, além de empreender várias ações 
sociais. Durante entrevista para a Insurance corp o 
presidente Marcelo Guirao cita um dos principais pon-
tos: “O amadurecimento de um fórum virtual, com 
2.500 profissionais por todo o Brasil, onde diariamen-
te debatem situações, buscam soluções, questionam e 
oferecem sugestões ao setor”.
Durante a cerimônia de aniversário, Camillo falou so-
bre a contribuição da entidade ao setor. “Tenho a hon-
ra de ser associado da UCS que, ao longo de 13 anos, 
soube evoluir, se adaptar a todas as situações e criar um 
ambiente extremamente harmonioso, de discussões sa-
dias que contribuem com o mercado”. Já a presidente 
eleita Mara Borges Sutto reforçou as palavras do líder 
do Sincor-SP: “A UCS é uma entidade de grande repre-
sentatividade no setor”.

cerimônia em grande estilo
cerimony in great style

Dirigentes e corretores associados da ucs celebram aniversário
Directors and associated brokers of ucs celebrate  anniversary
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MODERNIzATIONMODERNIzAçãO

the ultimate goal is to modernize the entity. It was 
in this spirit that the new board of the Brazilian Society 
of Insurance Sciences (SBCS) was recently inaugurated 
for the 2017/2019 management in the auditorium of 
the São Paulo Insurance Union (Sindseg-SP). Reelected 
for a new term, President Affonso Heleno de Oliveira 
Fausto assumed the commitment to give new impetus 
to the actions of the Society, which incorporated the 
motto – Insurance Science and Culture. In addition to 
promoting courses and events with unpublished and 
contemporary themes, another purpose will be to work 
for the disclosure of insurance.
"Alongside Sindseg-SP, we want to implement the idea 
of disclosing insurance from the earliest school years", 
said Fausto. Representing the Sindseg-SP president 
Mauro Batista, director Fernando Simões pondered 
that the SBCS holds great intellectual capital to meet its 
goals. "The biggest challenge is to think outside the box, 
do something different, innovate. Resources are nee-
ded, but the most important is something that is price-
less, the intellectual power that the SBCS has", he said.
The components of the new SBCS board are:
chairman: Affonso Heleno de Oliveira Fausto
market relationship Director: Osmar Bertacini
public relation Director: Renato Gonçalves
research Director: Josafá Ferreira Primo
educational Director: Paula Souza
Fiscal commission: Adevaldo Calegari, Nilson Arello 
e Pedro Barbato Filho
executive secretary: Agostinho Gonçalves

o objetivo final é modernizar a entidade. Foi com 
esse espírito que tomou posse recentemente a nova di-
retoria da Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro 
(SBCS) para a gestão 2017/2019 no auditório do Sindi-
cato das Seguradoras de São Paulo (Sindseg-SP). Ree-
leito para novo mandato, o presidente Affonso Heleno 
de Oliveira Fausto assumiu o compromisso de impri-
mir nova dinâmica nas ações da Sociedade. Além da 
promoção de cursos e eventos com temas inéditos e 
contemporâneos, outro propósito será trabalhar pela 
divulgação do seguro.
“Ao lado do Sindseg-SP, queremos implementar a ideia 
de divulgar o seguro desde os primeiros anos escola-
res”, disse Fausto. Representando o presidente do Sind-
seg-SP, Mauro Batista, o diretor Fernando Simões pon-
derou que a SBCS detém grande capital intelectual para 
enfrentar suas metas. “O maior desafio é pensar fora 
da caixa, fazer algo diferente, inovar. Os recursos são 
necessários, mas o mais importante é algo que não tem 
preço, a força intelectual que a SBCS dispõe”, preconizou.
Conheça os componentes da nova diretoria da SBCS:
presidente: Affonso Heleno de Oliveira Fausto
Diretor de relacionamento com o mercado: Osmar 
Bertacini
Diretor de comunicação: Renato Gonçalves
Diretor de pesquisa e Desenvolvimento: Josafá Fer-
reira Primo
Diretora educacional: Paula Souza
conselho Fiscal: Adevaldo Calegari, Nilson Arello 
Barbosa e Pedro Barbato Filho
secretário-executivo: Agostinho Gonçalves
 

novos tempos e desafios
new times and challenges

“ao lado do sindseg-sp, queremos divulgar o seguro desde os primeiros anos escolares”, disse Fausto (centro), entre Fernando simões (esq.) e agostinho gonçalves
"alongside sindseg-sp, we want disclosing insurance from the earliest school years", said Fausto (center) between Fernando simões (left) and agostinho gonçalves
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ccs-sp

The São Paulo Insurance 
Brokers Club (CCS-SP) 
invited, Tokio Marine Se-
guradora ´s president José 
Adalberto Ferrara, to his 
last monthly lunch. Mentor 
Adevaldo Calegari said at 
the time: "In the historical 
records of the Club there is 
the participation of the Se-
guradora América Latina, 
now Tokio Marine, since its 
foundation in 1972".

unidas

The increase in the claims 
ratio is of concern to the 
supplementary health, espe-
cially the entities represent-
ing the plan operators. This 
was one of the debates of the 
round table " Supplementa-
ry Health Claims Controll 
", held at the 8th Unidas 
Seminar in Brasilia. San-
dro Leal, superintendent 
of FenaSaúde, was one of 
the participants.

ccs-rJ

The Rio de Janeiro Insur-
ance Brokers Club met its 
members on April,17 for a 
luncheon in honor to Ro-
berto Santos, president of 
the Sindicato das Segura-
doras RJ / ES, , in Rio de 
Janeiro. At the occasion, 
the reflexes of the crisis in 
the public security of the 
State were discussed and 
how they interfere in the 
increase of the price of the 
insurance.

ccs-sp

O Clube dos Corretores 
de Seguros de São Paulo 
(CCS-SP) convidou para 
o seu último almoço men-
sal José Adalberto Ferrara, 
presidente da Tokio Mari-
ne Seguradora. O mentor 
Adevaldo Calegari, disse na 
ocasião: “Nos registros his-
tóricos do Clube consta a 
participação da Seguradora 
América Latina, hoje Tokio 
Marine, desde a fundação, 
em 1972”.

unidas

O aumento da taxa de si-
nistralidade preocupa a 
saúde suplementar, em es-
pecial as entidades repre-
sentativas das operadoras 
de planos. Este foi um dos 
debates da mesa-redonda 
“Controle da Sinistralida-
de na Saúde Suplementar”, 
realizada no 8º Seminário 
Unidas, em Brasília. San-
dro Leal, superintenden-
te da FenaSaúde, foi um 
dos participantes.

ccs-rJ

O Clube dos Corretores de 
Seguros do Rio de Janeiro 
reuniu os seus associados 
no dia 17 de abril para um 
almoço em homenagem ao 
presidente do Sindicato das 
Seguradoras RJ/ES, Rober-
to Santos, na capital flumi-
nense. Na ocasião, foram 
debatidos os reflexos da cri-
se na segurança pública do 
Estado e como interferem 
no aumento do preço do 
seguro.

agenda schedule






