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MENSAGEM AO MERCADO
MESSAGE TO THE MARKET

EVENTS EMPHASIZE TECHNICAL DIFFERENTIAL

One of the commitments that guide the practice In-
surance Corp magazine’s good journalism is to follow 
all market’s great repercussion events. An outstanding 
event in 2017 was the XII 12th International Seminar 
on Risk and Insurance Management, conducted by the 
Brazilian Association of Risk Management (ABGR) 
in São Paulo. Around 500 risk managers from across 
the country and Latin America attended the seminar, 
which featured 24 panels in two days (August 22 and 
23) and the traditional Expo Risco.
The panels’ themes could not be more up to date, giv-
en by industry experts. In addition, ABGR innovated 
this year by separating a third room for the vocational 
training of young graduates, whose lectures focused 
on the social function of insurance, the role of the risk 
manager, property insurance and civil liability. Some of 
them were even used as trainees to work in large com-
panies. As AXA's commercial vice president in Brazil, 
Octávio Bromatti, put it, it is imperative to see a new 
generation of professionals to occupy the space of risk 
management in Brazil.
Another important event in 2017 is the 20th Brazil-
ian Congress of Insurance Brokers, in Goiânia (GO). 
Professionals from all over the country will atend the 
Convention Center. Simultaneously happens the 4th 
Brazilian Congress of Supplementary Health and the 
19th Exposeg, in october,12, 13 and 14. "The Insurance 
Sector in the Digital Age", theme of this congress, con-
cerns the new dynamics of daily brokerage work. 
In this edition we also cover the 8th Brazilian Insurance 
Conference (Conseguro), recognized as the main event 
of the Brazilian insurance sector. There were also four 
parallel events: the 5th National Meeting of Actuaries, 
the 7th Conference on Consumer Protection of Insur-
ance, the 2nd Seminar on Risks and Emerging Oppor-
tunities and the Insurance Service Meeting 2017.
Last but not least, as a cover story for Insurance Corp, 
Chubb reveals all its expertise in the segment. With 
operations in 54 countries, the company globally offers 
corporate and individual property and civil liability in-
surance, personal injury and life, among others, to var-
ious customer groups. Chubb is also recognized for its 
wide range of products and services, extensive distri-
bution capacity, financial strength and local operations 
worldwide.
The insurance market has recently received an unfortu-
nate report, by the passing of APTS’s former president 
Luis López Vázquez. Insurance Corp  solidarizes with 
the family for this irreparable loss.
Good reading!

Carlos Pacheco
Editor

EVENTOS REALÇAM DIFERENCIAL TÉCNICO

Um dos compromissos que norteiam a prática do bom 
jornalismo da revista Insurance Corp é acompanhar 
todos os eventos de grande repercussão do mercado. 
Um dos acontecimentos de destaque em 2017 foi o XII 
Seminário Internacional de Gerência de Riscos e Se-
guros, realizado pela Associação Brasileira de Gerência 
de Riscos (ABGR), em São Paulo. Cerca de 500 gesto-
res de riscos de todo o país e América Latina prestigia-
ram o seminário, que apresentou 24 painéis em dois 
dias (22 e 23 de agosto) e a tradicional Expo Risco. 
Os temas dos painéis não poderiam ser mais oportu-
nos, ministrados por especialistas do setor. Além disto, 
a ABGR inovou este ano ao separar uma terceira sala 
destinada à formação profissional de jovens recém-gra-
duados, cujas palestras versaram sobre a função social 
do seguro, o papel do gerente de riscos, os seguros de 
propriedade e de responsabilidade civil. Alguns deles 
inclusive foram aproveitados como trainees para atuar em 
grandes empresas. Como bem colocou o vice-presidente 
comercial da AXA no Brasil, Octávio Bromatti, é impres-
cindível surgir uma nova geração de profissionais para 
ocupar o espaço do gerenciamento de risco no Brasil.
Outro evento importante em 2017 é o 20º Congres-
so Brasileiro dos Corretores de Seguros, em Goiânia 
(GO). Profissionais de todo o país marcam presença 
no Centro de Convenções da capital goiana. Simulta-
neamente acontece o 4º Congresso Brasileiro de Saúde 
Suplementar e a 19ª Exposeg, nestes dias 12, 13 e 14 de 
outubro. “O Setor de Seguros na Era Digital”, tema des-
te congresso, diz respeito à nova dinâmica do trabalho 
diário de corretagem.
Nesta edição temos ainda a cobertura da 8ª Conferên-
cia Brasileira de Seguros (Conseguro), reconhecida 
como o principal acontecimento do setor segurador 
brasileiro. Aconteceram também quatro eventos para-
lelos: o 5º Encontro Nacional de Atuários, a 7ª Con-
ferência de Proteção do Consumidor de Seguros, o 2º 
Seminário de Riscos e Oportunidades Emergentes e o 
Insurance Service Meeting 2017.
Por último e não menos importante, como matéria de 
capa da Insurance Corp, a Chubb revela toda a sua ex-
pertise no segmento. Com operações em 54 países, a 
companhia oferece globalmente seguros corporativos 
e individuais de propriedade e responsabilidade civil, 
acidentes pessoais e vida, entre outros, a diversos gru-
pos de clientes. 
O mercado de seguros recebeu recentemente uma la-
mentável notícia, com o falecimento do ex-presidente 
da APTS, Luis López Vázquez. Insurance Corp se solida-
riza com a sua  família por essa irreparável perda.
Boa leitura!
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Insurance Corp. - What were the reasons that led 
Fenacor to define the theme for the 20th Brazilian 
Congress of Insurance Brokers?
Armando Vergilio - The main reason is the defense of 
the market and, mainly, the consumer. The new scenar-
io, marked by the "invasion" of new technologies and 
tools of relationship, quotation and even marketing of 
insurance, brings many benefits for everyone. However, 
it can also hide some risks. As the whole market gets affect-
ed, it is our duty to discuss how to adjust. Above all, how to 
protect the consumer from possible "pitfalls" prepared by 
those who have little or no magnanimity interests.

IC - Is the insurance professional today completely 
inserted in the digital environment, or are there dif-
ficulties to overcome?
AV - There is still some difficulty and our main objec-
tive is to leave Goiânia with the answers and solutions 
to such bottlenecks, offering the insurance broker op-
tions for their insertion in the digital environment in 
a suitable context. We are also working on offering a 
platform that will offer the broker the necessary means 
in this process.

IC - News in terms of services and products will dic-
tate the pace of the 19th Exposeg?
AV - Sure there will be many releases. Insurers and 
service providers are working hard and day-to-day to 
bring a wealth of news to insurance brokers at Exposeg.

IC - What type of contribution can be expected from 
the workshops in relation to the broker’s day to day?
AV - The workshops will undoubtedly be one of the 
highlights of the Congress. We look forward to the 
massive presence of insurance brokers, who will be able 
to choose the workshop that most interests you. Just 

Insurance Corp – Quais foram os motivos que levaram 
a Fenacor a definir o tema do 20º Congresso Brasileiro 
dos Corretores de Seguros?
Armando Vergilio – A razão principal é a defesa do mer-
cado e, principalmente, do consumidor. O novo cenário, 
marcado pela “invasão” de novas tecnologias e ferramen-
tas de relacionamento, cotação e até comercialização de 
seguro, traz muitos benefícios para todos. Porém, também 
pode esconder alguns riscos. Como todo o mercado está 
sendo afetado, é nossa obrigação discutir como se adequar 
e, sobretudo, como proteger o consumidor de possíveis 
“armadilhas” preparadas por quem têm interesses pouco 
ou nada magnânimos.

IC – O profissional de seguros, hoje, está completamen-
te inserido no meio digital ou há dificuldades a serem 
superadas?
AV – Ainda há uma ou outra dificuldade e o nosso princi-
pal objetivo é sair de Goiânia com as respostas e soluções 
para tais gargalos, oferecendo ao corretor de seguros op-
ções para a sua inserção no meio digital em um contexto 
adequado. Estamos, inclusive, trabalhando na oferta de 
uma plataforma que oferecerá ao corretor os meios neces-
sários neste processo.

IC – Novidades em termos de serviços e produtos irão 
ditar o ritmo da 19ª Exposeg?
AV – Com certeza haverá muitos lançamentos. As segu-
radoras e as empresas prestadoras de serviços estão traba-
lhando forte e diuturnamente para apresentar inúmeras 
novidades aos corretores de seguros na Exposeg.

IC – Que tipo de contribuição é possível esperar das ofi-
cinas de trabalho em relação ao dia a dia do corretor?
AV – As oficinas de trabalho serão, sem dúvida, um dos 
pontos altos do Congresso. Aguardamos a presença maci-
ça de corretores de seguros, que poderão escolher a oficina 
que mais lhe interessar. Basta analisar as opções da progra-
mação, no hotsite do evento. Os profissionais devem fazer 

País desenvolvido exige mercado 
de seguros forte
Developed country requires strong 
insurance market

One of the category’s biggest supporters and its importance for the Brazilian economy, 
Fenacor’s president Armando Vergilio exclusively speaks to Insurance Corp about his 
expectations regarding the holding of the Brokers' Congress and the expected results

Um dos maiores defensores da categoria e sua importância para a economia brasileira, o presidente 
da Fenacor, Armando Vergilio, fala com exclusividade à Insurance Corp sobre sua expectativa 
quanto à realização do Congresso dos Corretores e os resultados que dele se esperam
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sua inscrição por meio do aplicativo Fenacor, que já pode 
ser baixado ou atualizado no site da federação.

As oficinas de trabalho serão, sem dúvida, 
um dos pontos altos do Congresso

IC – Paralelamente à realização do evento, teremos o 4º 
Congresso Brasileiro de Saúde Suplementar. Como o 
senhor avalia o atual panorama deste importante seg-
mento do mercado e como o corretor pode contribuir 
para desenvolvê-lo?
AV – A experiência e a qualificação profissional do cor-
retor de seguros são vitais para a solução de boa parte dos 
problemas verificados na saúde suplementar. O profissio-
nal pode orientar os clientes e, ocasionalmente, até nego-
ciar com as seguradoras ou operadoras condições adequa-
das de coberturas. Esse segmento, muito importante para 
a população brasileira, em decorrência dos graves proble-
mas enfrentados pelo setor público na área da saúde, me-
rece ser tratado com mais atenção e cuidado por parte do 
governo e, especialmente, pela agência reguladora. A ju-
dicialização e o crescimento expressivo dos custos podem 
inviabilizar uma atividade econômica primordial para a 
sociedade. Não podemos deixar que isso aconteça.

IC – Em sua opinião, o que falta para o setor ser reco-
nhecido pelo governo como indutor do desenvolvimen-
to econômico?
AV – Falta vontade política. Todavia, estamos avançando. 
É quase um mantra, mas é preciso repetir que não há país 
desenvolvido que possa prescindir de um mercado de 
seguros forte.

analyze the programming options in the event website. 
Professionals must register using the Fenacor application, 
either downloaded, or updated on the Federation website.

The workshops will undoubtedly be one 
of the highlights of the Congress

IC - Parallel to the event, we will have the 4th Bra-
zilian Congress of Supplementary Health. How do 
you assess the current outlook for this important 
segment of the market and how can the broker help 
you to develop it?
AV - The experience and professional qualification of 
the insurance broker are vital for solving many of the 
problems in supplementary health. The professional 
can guide the clients and occasionally even negotiate 
with the insurers or carriers appropriate conditions of 
coverages. This segment, which is very important for 
the Brazilian population, due to the serious problems 
faced by the public sector in the health area, deserves to 
be treated with more attention and care by the govern-
ment and especially by the regulatory agency. Judicialisa-
tion and the expressive growth of costs can prevent a major 
economic activity for society. We cannot let that happen.

IC - In your opinion, what is missing for the sector 
to be recognized by the government as an inducer of 
economic development?
AV - Lack of political will. However, we are moving for-
ward. It is almost a mantra, but we must repeat: there is no 
developed country that can lack of a strong insurance market.

Vergilio: Oficinas de trabalho serão um dos pontos altos do Congresso dos Corretores de Seguros
Vergilio: Workshops will be one of the highlights of the Congress of Insurance Brokers
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DIAGNÓSTICO DIAGNOSIS

From the beginning of our management of Sin-
cor-SP, we raised the banner of entrepreneurship for the 
insurance broker and such theme has dominated our 
workshops and meetings, which, in 2016, registered the 
participation of more than 20 thousand professionals 
interested in improving themselves. The broker react-
ed very well to the proposal and the industry numbers 

demonstrate this maturity.
Our latest Carta de Conjuntura 
report, analyzing August indexes, 
shows that we are finally leaving the 
period of turmoil and the insurance 
sector is already growing at almost 
10%, which will provide real gain, 
surpassing inflation rates of 2017. 
The insurance broker, in the end, 
had the opportunity to undertake, 
and remain the legacy of adaptation 
and professional strengthening.
Last September, I was at the 8th 
Conseguro, which brought the 
speech of the Supreme Court Min-
ister, Luis Roberto Barroso. I was 
very pleased to see that he high-
lighted entrepreneurship as the 
"homeland’s redemption" for Bra-

zilians. When we endorse the issue 
of entrepreneurship is to stop being 

dependent and become filmmakers.
The broker's entrepreneurial attitude has been worked 
on several fronts, between Sincor-SP, Fenacor and oth-
er State Unions. We continue to innovate and promot-
ing the market to the professionals. Our next project 
is the Sincor-SP Mediation and Conciliation Chamber, 
which came about with the understanding that the bro-
ker is naturally a conflicts conciliator. The initiative was 
approved by the president of the OAB-SP, the São Paulo 
Court of Justice and in an assembly with the members.
What makes me happier is not just delivering, above all, 
knowing that we have been able to bring to the category 
the feeling that every professional also should and must 
be capable of accomplishing. There are many demon-
strations of the evolution of the category, of adapting 
to the new times, and finally, of its consolidation as 
the best and most appropriate insurance industry’s 
distribution channel.

Desde o início de nossa gestão à frente do Sin-
cor-SP, levantamos a bandeira do empreendedoris-
mo para o corretor de seguros e o tema tem pautado 
todos os nossos trabalhos e encontros, que, somente 
em 2016, registraram a participação de mais de 20 mil 
profissionais interessados em se aprimorar. O corretor 
reagiu muito bem à proposta e os números do setor 
demonstram essa maturidade. 
Nosso mais recente estudo da série 
Carta de Conjuntura, analisando 
índices de agosto, mostra que final-
mente estamos deixando o período 
de turbulências e o setor de segu-
ros já cresce a quase 10%, o que irá 
proporcionar ganho real, superando 
com folgas as taxas de inflação de 
2017. O corretor de seguros, no fim, 
teve a oportunidade de empreender 
e fica o legado da adaptação e do 
fortalecimento profissional.
Em setembro estive na 8ª Consegu-
ro, que trouxe a palestra do minis-
tro do Supremo Tribunal Federal, 
Luis Roberto Barroso. Fiquei muito 
satisfeito ao ver que ele destacou o 
empreendedorismo como a “salva-
ção da pátria” para os brasileiros. 
Quando advogamos a questão do 
empreendedorismo é para deixarmos de ser depen-
dentes e passarmos a ser realizadores. 
A postura empreendedora do corretor também vem 
sendo trabalhada em diversas frentes, entre Sincor-SP,  
Fenacor e demais sindicatos estaduais. Continuamos 
inovando e fomentando mercado ao profissional. Nos-
so próximo projeto é a Câmara de Mediação e Con-
ciliação Sincor-SP, que  surgiu com o entendimento 
de que o corretor é naturalmente um conciliador de 
conflitos. A iniciativa recebeu aprovação do presidente 
da OAB-SP, do Tribunal de Justiça de São Paulo e em 
assembleia com os associados.
O que me deixa mais feliz não é apenas entregar, mas, 
principalmente, saber que conseguimos levar à catego-
ria o sentimento de que cada profissional também deve 
e é capaz de realizar. São muitas as demonstrações de 
evolução da categoria, de adaptação aos novos tempos, 
enfim, de sua consolidação como o melhor e mais ade-
quado canal de distribuição do setor de seguros.

Autonomia profissional e capacidade 
de realização dos corretores
Professional autonomy and capacity 
of insurance brokers

Alexandre Camillo é presidente do Sincor-SP
Alexandre Camillo is president of Sincor-SP

por/by Alexandre Camillo



o posicionamento de disponibilizar várias soluções em 
um único local”, explica Marco Antonio Gonçalves, Di-
retor-Geral da Organização de Vendas. 
Outro destaque do Portal, que irá facilitar a navegação 
no novo ambiente, é a divisão do menu principal, que, 
agora, passa a ser organizado por serviços: Produtos, 
Cotação, Sinistros, Apoio à Venda, Oportunidades, 
Campanhas e Demais Serviços.  Agora, os usuários 
poderão se logar em um mesmo ambiente, por meio do 
endereço bradescoseguros.com.br/portaldenegocios 
ou pelo acesso direto ao portal do Grupo Brades-
co Seguros. O Portal de Negócios identificará os 
dados de cadastro de corretores, assessorias ou 
produtores e direcionará o usuário para o ambiente 
personalizado correspondente. 
O layout do Portal de Negócios facilita a navegação 
do usuário que, de forma intuitiva, encontrará todas 
as informações necessárias para o seu trabalho. O 
ambiente do Portal se assemelha ao portal do Grupo 
Bradesco Seguros, criando uma unidade em termos 
de linguagem e identificação. Para usufruir de todas 
as facilidades que o Portal de Negócios oferece, 
é importante que os usuários tenham seus dados 
sempre atualizados.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros
O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segura-
dor da Organização Bradesco, lidera o mercado de 
seguros brasileiro, com atuação multilinha em âmbi-
to nacional. No primeiro semestre de 2017, o Grupo 
Segurador registrou faturamento de R$ 36,5 bilhões, 
evolução de 12,4% sobre os primeiros seis meses de 
2016, mantendo market share em torno de 25%. Nes-
se período, seus ativos financeiros somaram R$ 256 
bilhões e o volume de provisões técnicas atingiu R$ 
233,6 bilhões. Há 15 anos consecutivos, o Grupo é 
apontado como Top of Mind pelo Instituto Data Folha.

Buscando levar aos seus parceiros uma experiência 
cada vez mais prática e produtiva, o Grupo Bradesco 
Seguros lança, no 20º Congresso Nacional de Corre-
tores de Seguros, em Goiânia/GO, o Portal de Negó-
cios (bradescoseguros.com.br/portaldenegocios), 
que substituirá o atual site. Atualmente, os canais on
-line de vendas do Grupo Segurador recebem mensal-
mente mais de 1,5 milhão de acessos, de mais de 40 
mil corretores cadastrados.
Com novas páginas e layout mais arrojado, o Portal 
conta com ícones específicos que ajudam a diferen-
ciar as funcionalidades de cada negócio oferecido 
pelo Grupo Bradesco Seguros. Criado com base em 
pesquisa realizada com os corretores, 
o Portal de Negócios é ainda mais 
moderno e dinâmico, e segue a atu-
ação multirramo do Grupo Bradesco 
Seguros, especializado em oferecer 
soluções completas em seguros em 
um só lugar. 
“Com base na pesquisa, implementa-
mos mudanças para tornar a operação 
dos corretores mais ágil e agradável. 
O Portal de Negócios é mais uma en-
trega do Grupo Bradesco Seguros 
para melhorar o dia a dia desses par-
ceiros comerciais tão importantes para 
o nosso negócio. Essa mudança está 
alinhada à visão multirramo adotada 
pelos corretores, que cada vez mais 
se especializam para oferecer todas as 
soluções em seguros, em sintonia com 

Grupo Bradesco Seguros lança 
Portal de Negócios voltado para 
Corretores, Assessorias e Produtores

Marco Antonio Gonçalves: Portal de Negócios é mais uma entrega do 
Grupo  Bradesco Seguros para melhorar o dia a dia dos parceiros comerciais
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Vision, result and leadership was a trinomial that orig-
inated the most recent brand of an economist, Acacio 
Queiroz, former president, CEO and Chairman of large 
organizations in Brazil and abroad for more than 50 
decades. Virelid is, in fact, a newly created marketing 
company that aims to deliver 360 degree diagnostics to 
companies in all sectors of the economy, always based 

on the pillars of 
organizations 
and its employ-
ees. Virelid is 
also responsi-
ble for editing 
and distributing 
Acacio's books.
The executive 
explains that, 
with the new 
company, one 
of main deliver-
able, will be the 
"one-day work-
shop", in person 
or by videocon-
ference. "It goes 
without saying 
that the face-to-

face has greater 
effectiveness for 
several factors", 
says the exec-

utive. In his work, Acacio will use his books Minhas 
Bagagens e Fábrica de Líderes as inspiration to awaken 
in the participants the personal and professional skills; 
as well as the main characteristics for the roles of the 
manager and leader. One of the aims is to focus on the 
motivational aspect and the formation of consistent 
and engaged teams.
Acacio points out: "The workshop will have practical 
and real trends, as well as the books themselves and 
other types of trainings; as related to more than 50 years 
of experience leading important brands, engaged team 
and delivering results". He even recalls that the cost of 
a workshop like this is "zero", with travel costs (if any), 
meeting space, multimedia equipment, at costumer's 
expenses and pre-conference conversations that can 

Visão, resultado e liderança foi um trinômio que 
originou a mais recente marca do economista, Acacio 
Queiroz, ex-presidente e CEO de grandes organiza-
ções  no Brasil  e no exterior por décadas. A Virelid é, 
na verdade, uma empresa de marketing recém-criada 
que objetiva oferecer diagnósticos de 360 graus às em-
presas de todos os setores da economia, sempre tendo 
como base o 
pilar das orga-
nizações, os co-
laboradores. A 
Virelid também 
é responsável 
pela edição e 
distribuição dos 
livros de Acacio.
O executivo 
explica que, 
com a nova 
empresa, uma 
das ações fun-
damentais será 
a realização de 
“workshop de 
um dia”, pre-
sencial ou por 
videoconferên-
cia. “É desne-
cessário dizer 
que o presen-
cial possui efe-
tividade muito maior por diversos fatores”, destaca o 
executivo. Neste trabalho, Acacio utilizará seus livros 
Minhas Bagagens e Fábrica de Líderes como inspi-
ração para despertar nos participantes as habilidades 
pessoais e profissionais e o papel do gestor e líder, com 
foco importante no aspecto motivacional e de forma-
ção de equipes consistentes e engajadas.
Acacio ressalta: “O workshop terá um viés prático e 
real, assim como os próprios livros e o treinamento, 
em função dos meus mais de 50 anos de experiência 
presidindo grandes empresas”. Ele lembra, inclusive, 
que o custo de um workshop como este é “zero”, fican-
do a cargo do cliente despesas de viagem (se houver), 
local para as reuniões, equipamento de multimídia e 
conversas prévias que possam ajustar os detalhes e 

Formação de líderes 
conscientes e diferenciados
Developing talent to become 
conscious and differentiated leaders

Acacio: workshop terá viés prático e real, baseado nos seus mais de 50 anos de experiência presidindo 
grandes empresas no Brasil e no exterior 
Acacio: workshop will have practical and real trend, based on more than 50 years of experience presiding 
over large companies in Brazil and abroad

informe especial
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expectativas. Existe apenas a necessidade da compra 
de livros de acordo com os critérios estabelecidos pela 
Virelid e pelo cliente.  “O nosso objetivo é deixar a 
árvore da Virelid cada vez mais frondosa e os livros, 
são as folhas”, diz.
O conteúdo do workshop 
traz, ainda, exemplos prá-
ticos e reais de mais de 
meio século de vivência de 
Acacio, “acelerando sem 
dúvida o crescimento dos 
participantes de forma efe-
tiva”. O empresário afirma 
que, em outras palavras, é o 
exercício de liderança “na 
veia”. O treinamento dado 
aos diretores e gestores 
da empresa é fincado na 
realidade, portanto não se 
trata de teoria – são fatos 
apresentados ou discuti-
dos de maneira produtiva. 
“O workshop de um dia 
não substitui um progra-
ma técnico de liderança o 
qual toma, às vezes, me-
ses a serem implantados 
e que possuem proposta 
e custo diferentes”, sa-
lienta o executivo.

Alianças estratégicas
Segundo o executivo, a 
Virelid possui diversas 
alianças estratégicas com 
empresas e consultores 
bastante especializados 
para o caso do cliente dese-
jar desenvolver ou aprimorar áreas específicas dentro 
da organização. E o que seriam estas alianças? “Trata-
se de pessoas ou empresas altamente qualificadas que 
irão operar junto aos nossos clientes oferendo soluções 
para aumento de produtividade, lucratividade e forta-
lecimento da marca, tendo como pilar o alinhamento 
dos gestores em relação aos objetivos e prioridades da 
organização por meio de uma metodologia inédita”, 
detalha Acacio.
Outro exemplo de criatividade é que, na hipótese de 
se desenvolver um projeto especifico dentro da em-
presa e lá estiver trabalhando um profissional indica-
do pela Virelid, esta mesma empresa, num prazo de 
90 dias, poderá contratá-lo sob algumas condições 
contratuais preestabelecidas. Os especialistas serão 
contratados pelo cliente e a Virelid atuará como in-
termediadora. Na visão de Acacio, isto é um fato 
novo que trará para as empresas uma economia e 
assertividade comprovada.
Contato: 55(11) 3854-4909
E-mail: contato@virelid.com.br

adjust the details and expectations. There is only the 
need to purchase books according to the criteria estab-
lished by Virelid and the customer. Our main goal is to 
plant the roots of "Virelid tree, which will grow leafier, 

together with its books that 
can be compared to grow-
ing leafs", he says.
The workshop’s content also 
includes practical and real 
examples of more than half 
a century of Acacio's experi-
ence, "certainly accelerating 
the participants growth in 
an effective way". The entre-
preneur states that, in other 
words, it is the exercise of 
leadership "in essence." The 
training given to compa-
nies’ directors and manag-
ers is embedded in reality, 
so it is not a theory - they 
are presented or discussed 
in a productive way. "The 
one-day workshop does 
not replace a technical 
leadership program which 
sometimes takes months 
to implement and has a 
different proposal and 
cost", says the executive.

Strategic alliances
According to the executive, 
Virelid has several strategic 
alliances with companies 
and consultants in case the 
client wants to develop or 
improve specific areas with-

in the organization. And what would these alliances 
be? "These are people or highly qualified companies 
that will work together with our customers offering 
solutions to increase productivity, profitability and 
strengthening the brand, based on the alignment of 
managers in relation to the objectives and priorities of 
the organization through an unpublished (but proven) 
methodology ", details Acacio.
Another example of creativity is that, if a specific proj-
ect is developed within the company and where a pro-
fessional appointed by Virelid is working, the same 
company, within 90 days, will be able to contract it un-
der some pre-established contractual conditions. The 
specialists will be hired by the client and Virelid will act 
as an intermediary. In Acacio's view, this is a new trend, 
which will help to bring companies a proven economy 
and assertiveness when hiring new professional's.
Contact: 55(11) 3854-4909
E-mail: contato@virelid.com.br

Com modernas instalações, Virelid tem sede no bairro de Moema, em São Paulo
With modern facilities, Virelid is based in Moema, São Paulo
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On October 5, the Insurance Brokers Club of São Paulo 
(CCS-SP) celebrates its 45th anniversary. Its origin was 
marked by the ideal of giving voice to the brokers, who 
were prevented from manifesting themselves through 
their union during the military rule. The first attempt 
to found the Club took place in 1965. At the time pres-
ident of Sincor-SP, José Logullo, an assiduous frequent-
er of lunches of the São Paulo’s Club of Insurers and 
Bankers, joined Roberto de Souza Nazareth to create 
the entity. But they both did not succeed.
Years later, others pursued this ideal. In 1972, 25 brokers 
founded CCS-SP. In order to differentiate itself from a 
trade union entity, the Club chose to be led by a mentor 
rather than president. The first of them was Antônio 
D'Amélio, fulfilling the managements of 1972/1974 

and 1978/1980. One of 
the important chapters 
in the history of CCS-
SP occurred on the day 
of the second mentor's 
inauguration, José 
Francisco de Miranda 
Fontana (1974/1976).
In his speech, Fontana 
spoke about the publi-
cation of a bill propos-
ing a change in Law 
4.594 (which regulated 
the profession of bro-
kers). Under this law, the 
activity, in the amount 
of up to five minimum 
wages, could be done 

without the involvement of a professional. The news shook 
the category, which was threatened with extinction.
The scenario was conducive to the creation of the "Com-
mission of the Four", with the participation of Fontana, 
José Tolentino (then president of Sincor-SP), Paulo 
Geyneir (president of Sincor-RJ) and Roberto Barbo-
sa. This 'quartet' was the embryo of Fenacor. Thanks to 
a joint effort, the government promulgated Law 6.317, 
considered as the "clearinghouse" of brokers.
A significant achievement of the CCS-SP was the pro-
duction of the Jornal dos Corretores de Seguros, from 
1979 to 1993. In his management, Renato Guedes de 
Oliveira (1976/1978) idealized a campaign, not effect-
ed, in defense of the profession. "If you hire insurance 
with an unqualified person, you are not insured. You 
are buying a concern", said the slogan.

Neste dia 5 de outubro o Clube dos Corretores de 
Seguros de São Paulo (CCS-SP) completa 45 anos. Sua 
origem foi marcada pelo ideal de dar voz aos corre-
tores, impedidos de se manifestarem por meio de seu 
sindicato, durante o regime militar. A primeira tenta-
tiva de fundar o Clube ocorreu em 1965. O então presi-
dente do Sincor-SP, José Logullo, assíduo frequentador 
dos almoços do Clube dos Seguradores e Banqueiros 
de São Paulo, se juntou a Roberto de Souza Nazareth 
para criar a entidade. Mas ambos não obtiveram êxito.
Anos depois, outros levaram adiante esse ideal. Em 
1972, 25 corretores fundaram o CCS-SP. Para se di-
ferenciar de uma entidade sindical, o Clube optou por 
ser conduzido por um mentor, em vez de presidente. 
O primeiro deles foi Antônio D’Amélio, cumprindo as 
gestões de 1972/1974 
e 1978/1980. Um dos 
importantes capítulos 
da história do CCS-SP 
ocorreu no dia da posse 
do segundo mentor, José 
Francisco de Miranda 
Fontana (1974/1976).
Em seu discurso, Fon-
tana se pronunciou 
sobre a publicação 
de projeto propondo 
mudança na Lei 4.594 
(que regulamentou a 
profissão do corretor). 
Por esta lei, a atividade, 
no valor de até cinco 
salários mínimos, pode-
ria ser feita sem o envolvimento do profissional. A notícia 
abalou a categoria, que se viu ameaçada de extinção.
O cenário foi propício para a criação da “Comissão dos 
Quatro”, da qual participaram Fontana, José Tolentino 
(então presidente do Sincor-SP), Paulo Geyneir (pre-
sidente do Sincor-RJ) e Roberto Barbosa (presidente 
interino do Sincor-MG). Este ‘quarteto’ foi o embrião 
da Fenacor. Graças a um esforço conjunto, o governo 
promulgou a Lei 6.317, considerada como a “carta de 
alforria” dos corretores.
Um feito significativo do CCS-SP foi a produção do 
Jornal dos Corretores de Seguros, de 1979 a 1993. Em 
sua gestão, Renato Guedes de Oliveira (1976/1978) 
idealizou uma campanha, não efetivada, em defesa da 
profissão. “Se você faz seguro com uma pessoa não ha-
bilitada, você não está fazendo seguro. Está compran-

Passado de lutas e conquistas
Struggles and achievements past

Márcia Alves

Almoço no Clube nos anos 70: entidade foi fundada por 25 profissionais
Lunch at the Club in the 70's: entity was founded by 25 professionals
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    MeMORY

The banks presence in the sector was object for bro-
kerange in 1980s. The mentor Eurico Lindenheim 
(1982/1984) fought for the class union and encouraged 
its improvement. The mentor Paulo Rubens de Almei-
da (1986/1988) faced the threat of category disappear-
ance with the proposal by the Systematization Com-
mission Bernardo Cabral, modified during a vote of 
the Constituent Assembly.
The federal operating license end as a condition for 
the operation of insurers and the regulation of activ-
ities (Constitution Law Article 192) would bring, in 
the view of the mentor João Leopoldo Bracco de Lima 
(1988/1990), the advance of the market. For the men-
tor Milton D'Amélio (1990/1992), banks helped to in-
crease productivity, but they turned the insurance sold 
into agencies as byproduct. Since then, brokers have be-
come the main insurance distribution channel in Brazil.
The mentor Luis López Vázquez managed the CCS-SP 
from 1992 to 1994. Visionary, in 1982, he wrote an arti-
cle on "Computer and Insurance", anticipating the use-
fulness of the equipment to cross insured and vehicle 
data to reduce the price of insurance. Recalling that pe-
riod, mentor Henrique Elias (1994/1996) says that the 
club was composed of good brains concerned about the 
category’s future.
When mentor Nelson Fontana (1996/1998) took over 
the CCS-SP, reinsurance was still a monopoly, but 
there was a promise of openness. The sale of insurance 
through the Internet was a recurring theme during the 
Pedro Barbato Filho’s mentorship (2000/2002). For 
mentor Cesar Bertacini (2002/2004), brokers must 
always face the challenges of the profession and pro-
pose changes of paradigms and attitudes. Already in 
the vision of the mentor Boris Ber (2004/2006 and 
2006/2008), the Club was a seed for everything that 
happened in associative scope, such as the meetings 
and congresses that highlighted the market.
In the management of Nilson Arello Barbosa (2008/2010 
and 2010/2012), the Club promoted numerous debates. 
To clarify and inform the members, mentor Alexandre 
Camillo (2012/2013) opened the work of his mandate 
with the discussion on the impacts of the increase of 
life expectancy in society. Under his command, CCS-
SP improved the communication process.
In CCS-SP’s recent history, management of the 19th 
mentor, Adevaldo Calegari, stands out for the inno-
vation in the theme of events, bringing insurers, new-
comers or specialized in the market, as well as com-
panies providing services. The economic and political 
crisis led the CCS-SP to bring together the São Paulo 
insurance market leaders on two occasions to discuss 
and analyze outflows.
On the historical mark of 45 years of the CCS-SP, Cale-
gari prepares the celebrations that will begin in october, 
after the homage that the City Hall will render to the 
entity, with the delivery of the Salva de Prata. "CCS-SP 
has built a beautiful and victorious history through the 
dedication and commitment of many", he says.

do uma preocupação”, dizia o slogan.
A presença dos bancos no setor foi alvo de debate en-
tre os corretores nos anos 80. O mentor Eurico Linde-
nheim (1982/1984) lutou pela união da classe e incenti-
vou o seu aperfeiçoamento. O mentor Paulo Rubens de 
Almeida (1986/1988) enfrentou a ameaça de desapa-
recimento da categoria com o artigo da Comissão de 
Sistematização Bernardo Cabral, modificado durante 
votação da Constituinte.
O fim da carta-patente como condição de funciona-
mento das seguradoras e a regulamentação das ativi-
dades (artigo 192 da Constituição) trariam, na visão 
do mentor João Leopoldo Bracco de Lima (1988/1990), 
o avanço do mercado. Para o mentor Milton D’Amélio 
(1990/1992), os bancos ajudaram a aumentar a produtivi-
dade, mas transformaram o seguro vendido nas agências 
em subproduto. Desde então, o corretor se tornou o prin-
cipal canal de distribuição de seguros do Brasil.
O mentor Luis López Vázquez geriu o CCS-SP de 1992 
a 1994. Visionário, em 1982, ele escreveu artigo sobre 
“Computador e o Seguro”, antevendo a utilidade do 
equipamento para cruzar dados do segurado e do ve-
ículo para reduzir o preço do seguro. Lembrando-se 
daquele período, o mentor Henrique Elias (1994/1996), 
diz que o Clube era composto por boas cabeças preo-
cupadas com o futuro da categoria.
Quando o mentor Nelson Fontana (1996/1998) assu-
miu o CCS-SP, o resseguro ainda era monopólio, mas 
havia a promessa de abertura. A venda de seguros pela 
internet era um tema recorrente durante a mentoria de 
Pedro Barbato Filho (2000/2002). Para o mentor Cesar 
Bertacini (2002/2004), os corretores devem sempre en-
frentar os desafios da profissão e propor mudanças de 
paradigmas e de atitudes. Já na visão do mentor Boris 
Ber (2004/2006 e 2006/2008), o Clube foi uma semente 
para tudo que aconteceu em âmbito associativo, tais como 
os encontros e congressos que marcaram o mercado.
Na gestão de Nilson Arello Barbosa (2008/2010 e 
2010/2012), o Clube promoveu inúmeros debates. Para 
esclarecer e informar os associados, o mentor Alexan-
dre Camillo (2012/ 2013) abriu os trabalhos de seu 
mandato com a discussão sobre os impactos do au-
mento da expectativa de vida na sociedade. Sob seu co-
mando, o CCS-SP melhorou o processo de comunicação.
Na história recente do CCS-SP, a gestão do 19º mentor, 
Adevaldo Calegari, se destaca pela inovação na temáti-
ca dos eventos, trazendo seguradoras recém-chegadas 
ao mercado ou especializadas, além de empresas pres-
tadoras de serviços. A crise econômica e política levou 
o CCS-SP a reunir as lideranças do mercado de seguros 
paulista em duas ocasiões para discutir e analisar saídas.
Sobre a marca histórica de 45 anos do CCS-SP, Ca-
legari prepara as comemorações que terão início em 
outubro, a partir da homenagem que a Câmara Muni-
cipal prestará à entidade, com a entrega da Salva de Prata. 
“O CCS-SP construiu uma linda e vitoriosa história, por 
meio da dedicação e empenho de muitos”, afirma.
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The evolution of technology forces professionals to up-
date themselves in their activities, otherwise they will 
lose market share. This rule applies to insurance brokers 
who need gradually adapt to the new changes in the in-
dustry. In general, consumers, especially those of the "Y" 
generation, want to be served by digital channels - Face-
book, Twitter and Whatsapp. Not to mention that shop-

ping for products on the Internet is 
already a tangible reality through-
out the country. In short: the bro-
ker who does not upgrade, will be 
left behind.
"I believe we are still at a very early 
stage of the use of technology by 
the broker. Before we even think 
about applying technological tools 
to the sales process, brokers should 
think seriously about applying 
technology to optimize the man-
agement process of their compa-
ny", warns the Technology Com-
mittee coordinator of the Union 
of Insurance Brokers in State of 
São Paulo (Sincor-SP) and CEO of 
Minuto Seguros, Marcelo Blay.
There is a great path, yet to be 
paved. It is not enough just to fo-
cus on prospecting and customer 
loyalty, as this task will oblige the 
broker to serve them on a much 
larger scale, in a personalized way. 
The bottleneck is the lack of struc-

ture. In Blay's view, the problem may jeopardize the qual-
ity of service, "given that the entire process of managing 
the proposal in the policy and after-sales has to be done 
manually or with inappropriate or modern systems".
Through this framework, online brokerages seek to ap-
proach the customer to capture their needs. As a rule, 
such brokerages present themselves in several channels, 
such as Facebook and WhatsApp, facilitating this ap-
proach. The consumer asks for clarification of doubts 
and sends suggestions on the platform of his preference. 

A evolução da tecnologia obriga os profissionais 
liberais a se atualizarem em suas atividades sob pena de 
perderem mercado. Essa regra vale para os corretores 
de seguros que precisam paulatinamente se adequar às 
novas mudanças no setor. De um modo geral, os con-
sumidores, sobretudo aqueles da geração “Y”, desejam 
ser atendidos pelos canais digitais – Facebook, Twitter 
e Whatsapp. Isso sem falar que as 
compras de produtos pela internet 
já são uma realidade palpável em 
todo o país. Em suma: o corretor 
que não se atualizar ficará para 
trás.
“Acredito que ainda estejamos 
numa fase muito embrionária do 
uso de tecnologias pelo corretor. 
Antes mesmo de pensarmos na 
aplicação de ferramentas tecnoló-
gicas para o processo de venda, os 
corretores deveriam pensar muito 
seriamente em aplicar a tecnolo-
gia para otimizar o processo de 
gestão de sua empresa”, adverte o 
coordenador da Comissão de Tec-
nologia do Sindicato dos Correto-
res de Seguros no Estado de São 
Paulo (Sincor-SP) e CEO da Mi-
nuto Seguros, Marcelo Blay.
Há um grande caminho, porém, 
a ser pavimentado. Não basta 
apenas focar na prospecção e fi-
delização dos clientes, pois tal ta-
refa obrigará o corretor a atendê-los numa escala bem 
maior, de forma personalizada. O gargalo é a falta de 
estrutura. Na visão de Blay, o problema pode colocar 
em risco a qualidade do serviço, “dado que todo o pro-
cesso de gestão da efetivação da proposta em apólice 
e o pós-venda terá de ser feito manualmente ou com 
sistemas não apropriados ou modernos”.
Mediante esse quadro, as corretoras online procuram 
aproximar-se do cliente para captar as suas necessida-
des. Via de regra, tais corretoras se apresentam em vá-

Admirável (e sedutor) mundo novo
An admired (and seductive) new world
Consumidores manifestam cada vez mais desejo de serem atendidos pelos canais digitais. As 
insurtechs são exemplos claros desta nova tendência. Este é um caminho inevitável
Consumers increasingly express a desire to be served by digital channels. Insurtechs are clear 
examples of this new tren. This path is inevitable

Carlos Alberto Pacheco

Blay: gargalo diz respeito à  falta de estrutura tecnológica  e 
pode colocar em risco a qualidade do serviço
Blay: narrow according to lack of technological structure 
and could jeopardize quality of service
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Although not all brokers have this mechanism, the 
path is inevitable.
Considered as an insurtech, Bidu Corretora suggests to 
the professional that it publishes contents about insur-
ance, demystifying it in a certain profile, such as the blog. 
It is one of the strategies to narrow the relationship. "The 
insurance market is fundamentally a relationship mar-
ket. The client wants to know if he can count on his bro-
ker whenever he needs it - the technology only makes 
this process more dynamic", clarifies the head of Mar-
keting at Bidu Corretora de Seguros, Marcella Ewerton.
While phone service remains heavily used in the mid-
dle, experts warn of time optimization. Undoubtedly, 
consumers follow the trend observed in other segments 
of the market to wish to be served by digital channels. 
Nothing replaces physical contact - that's for sure, but 
the online mechanisms consolidate the beginning of a 
relationship that can be prosperous and long-lasting.

Phenomenon of insurtechs
What can you highlight in terms of digital channels? 
Well, Minuto Seguros and Bidu Corretora are brazilian 
examples of insurtechs, which seek to promote a revolu-
tion in the sector by adopting innovative technological 
tools. The ultimate goal is to change the way consum-
ers contract their protection. Many experts regard these 
startup modes as a no-return path in the insurance con-
text. It is a constantly changing market.
Free from the chains of regulation, the insurtechs aim 
to reduce bureaucracy the traditional procedures in the 
hiring a product, using a more direct communication 
that facilitates the understanding of less knowledge cus-
tomers. They bring the company closer to the customer 

rios canais, como o Facebook e WhatsApp, facilitando 
esta aproximação. O consumidor pede esclarecimento 
de dúvidas e envia sugestões na plataforma de sua pre-
ferência. Embora nem todos os corretores tenham esse 
mecanismo, o caminho é inevitável.
Considerada como uma insurtech, a Bidu Corretora 
sugere ao profissional que divulgue conteúdos sobre 
seguro, desmistificando-o num determinado perfil, 
como, por exemplo, o blog. É uma das estratégias para 
estreitar a relação. “O mercado de seguros é, funda-
mentalmente, um mercado de relacionamento. O 
cliente deseja saber se pode contar com o seu corretor 
sempre que precisar - a tecnologia apenas torna esse 
processo mais dinâmico”, esclarece a head de Marke-
ting da Bidu Corretora de Seguros, Marcella Ewerton.
Embora o atendimento por telefone continue sendo 
muito utilizado no meio, especialistas alertam para a 
questão da otimização do tempo. Indiscutivelmente, 
consumidores seguem a tendência observada em ou-
tros segmentos do mercado de desejar serem atendidos 
pelos canais digitais. Nada substitui o contato físico – 
é certo, mas os mecanismos online consolidam o iní-
cio de uma relação que pode ser próspera e duradoura.

Fenômeno das insurtechs
E o que pode destacar em termos de canais digitais? 
Pois bem, a Minuto Seguros e a Bidu Corretora são 
exemplos brasileiros de insurtechs, que buscam pro-
mover uma revolução no setor, ao adotar ferramentas 
tecnológicas inovadoras. O objetivo final é mudar a 
maneira como os consumidores contratam a sua pro-
teção. Muitos especialistas consideram estas moda-
lidades de startups como um caminho sem volta no 
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Segundo Marcella, mercado de seguros é, fundamentalmente, um mercado de relacionamento
According to Marcella, insurance market is fundamentally a relationship market
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and humanize the relationship. Startups linked to insur-
ance create a favorable and propitious environment in an 
industry that intends to continue growing at admirable 
levels. "It is fundamental that the sector adapts to the 
profile of the consumer 2.0, this one very much connect-
ed to the internet", emphasizes São Paulo broker Paulo 
dos Santos. It is the disruption in the insurance market.
Insurtechs fully dominate the process of information 
digitization, which has an impact on the industry. With 
this phenomenon, new concepts emerge, many of them 
already integrating the North American and Europe-
an scene. The big data, blockchain, and the Internet of 
Things (IoT) make up the landscape of transformations 
in the world.
The insurance broker, coaching and entrepreneur 
Cláudia Simplício has no doubts: technology brings the 
potential client into the brokerage house. According to 
her, the sale can be either online or offline through the 
network, depending on the nature of the product, and 
the automated work enables the after-sales service. The 
desire to learn and master the technique of prospecting 
in the digital world already makes the difference in the 
market. "It takes attitude and actions well delineated", 
points out Claudia.

E-commerce
When talking about online insurance obviously the di-
rect reference is e-commerce. Is this considered a com-
plex operation? It is a fact that banks and retail monop-
olize the interest of the consumer because they occupy 
spaces of companies of the online channel. Difficulties 
aside, the broker was probably the first to discover the 
potentialities of e-commerce in the insurance industry 

contexto dos seguros. É um mercado em constante 
processo de transformação.
Livres das amarras da regulação, as insurtechs ob-
jetivam desburocratizar os trâmites tradicionais na 
contratação de um produto, utilizando uma comuni-
cação mais direta que facilite a compreensão de leigos. 
Aproximam a empresa do cliente e humanizam o re-
lacionamento. Startups ligadas aos seguros criam um 
ambiente favorável e propício em uma indústria que 
pretende continuar crescendo em patamares admirá-
veis. “É fundamental que o setor se adapte ao perfil do 
consumidor 2.0, este muitíssimo conectado à inter-
net”, ressalta o corretor paulista Paulo dos Santos. É a 
disrupção no mercado segurador.
As insurtechs dominam plenamente o processo de di-
gitalização das informações, o que causa impacto à in-
dústria. Com este fenômeno, surgem conceitos novos, 
muitos deles já integrando o cenário norte-americano 
e europeu. O big data (grande volume de dados arma-
zenados), blockchain (sistema que garante segurança 
das operações realizadas por criptomoedas, as chama-
das bitcoins) e a Internet das Coisas (IoT) compõem a 
paisagem de transformações no mundo.
A corretora de seguros, coaching e empresária Cláudia 
Simplício não tem dúvidas: a tecnologia traz o poten-
cial cliente para dentro da corretora. Segundo ela, a 
venda pode ser tanto online ou off-line pela rede, de-
pendendo da natureza do produto, e o trabalho auto-
matizado viabiliza o ato do pós-venda. A vontade de 
aprender e dominar a técnica de prospecção no mundo 
digital já faz a diferença no mercado. “É preciso atitude 
e ações bem delineadas”, ressalta Cláudia.

Cláudia: internet traz o potencial cliente para dentro da corretora. Venda pode ser tanto online ou off-line pela rede
Cláudia: Internet brings the potential customer into the brokerage house. The sale can be either online or offline through the network 
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and the advantages of the worldwide computer network 
in this field. "In a world that lives connected and chang-
ing consumer habits, brokers see the internet as an in-
dispensable work tool for their business", emphasizes 
consultant Solange Vasconcelos, of the Insurance Com-
mittee of camara-e.net .
According to the consultant, the internet can influence 
positively in many ways in the work of the professional 
and not only in e-commerce. The real-time contact with 
the customer, the speed of responses, the greater oppor-
tunity to know the needs of people and companies, in 
relation to the risks to be insured, and, above all, "in the 
improvement of processes, which translates, in the last 
resort , in saving time and resources", are considered in-
dispensable actions.

Corretor foi provavelmente o primeiro a 
descobrir o e-commerce no setor de seguros

The broker was probably the first to discover 
the e-commerce in the insurance industry

According to Thinkseg's CEO André Gregori, there are 
important changes in insurance with the incorporation 
of these new technologies. In his assessment, Brazil is 
behind on online operations compared to the countries 
he has visited in recent years. One of the mechanisms 
that establish this technological abyss are the chats com-
manded by robots in the customer service. In addition, 
Gregori acknowledges that there are challenges to be 
overcome by brokers such as the insurance consumer's 
poor familiarity with the online channel and their pref-
erence for telephone contact.
Changes in technological architecture are inexorable. 
When certain innovations offer affordable products and 
create a new consumer market, disruption naturally aris-
es. Brokers and insurers can design a promising future, 
that of making a "new invention" into full reality. Large 
world organizations have become leaders in their seg-
ments by incorporating drastic disruptions in the modus 
operandi. It pays to understand and participate in this 
brave new world.

E-commerce
Quando se fala em seguros online obviamente a refe-
rência direta é o e-commerce. Esta é considerada uma 
operação complexa? É fato que os bancos e o varejo 
monopolizam o interesse do consumidor porque ocu-
pam espaços de empresas do canal online. Dificulda-
des à parte, o corretor foi provavelmente o primeiro a 
descobrir as potencialidades do e-commerce no setor 
dos seguros e as vantagens da rede mundial de com-
putadores neste campo. “Num mundo que vive conec-
tado e com as mudanças de hábitos dos consumidores, 
os corretores vislumbram a internet, atualmente, como 
uma ferramenta de trabalho indispensável ao seu ne-
gócio”, enfatiza a consultora Solange Vasconcelos, do 
Comitê de Seguros da camara-e.net.
Segundo a consultora, a internet pode influenciar po-
sitivamente de muitas formas no trabalho do profis-
sional e não só no e-commerce. O contato em tempo 
real com o cliente, a velocidade das respostas, a maior 
oportunidade de conhecimento das necessidades das 
pessoas e empresas, em relação aos riscos a segurar, e, 
sobretudo, “na melhoria de processos, que se traduz, 
em última instância, em economia de tempo e de re-
cursos” são consideradas ações indispensáveis.
Na ótica do CEO da Thinkseg, André Gregori, exis-
tem mudanças importantes nos seguros com a incor-
poração destas novas tecnologias. Em sua avaliação, o 
Brasil está atrasado em matéria de operações online 
em relação aos países que visitou nos últimos anos. Um 
dos mecanismos que estabelece este abismo tecnológi-
co são os chats comandados por robôs no atendimento 
ao cliente. Além disso, Gregori reconhece que há de-
safios a serem vencidos pelos corretores como a pouca 
familiaridade do consumidor de seguros com o canal 
online e a sua preferência pelo contato telefônico.
Mudanças na arquitetura tecnológica são inexoráveis. 
Quando determinadas inovações oferecem produtos 
acessíveis e criam um novo mercado de consumidores 
surge naturalmente a disrupção. Corretores e segura-
doras podem desenhar um futuro promissor, o de tor-
nar uma “nova invenção” em realidade plena. Grandes 
organizações mundiais tornaram-se líderes em seus 
segmentos ao incorporar rupturas drásticas no modus 
operandi. Vale a pena entender e participar deste 
admirável mundo novo.

ACESSE JÁ O NOSSO SITE E FAÇA O SEU CADASTRO: www.suhaiseguradora.com/corretor-seguros

• Exclusividade e expertise no produto contra furto e roubo.
• Aceitação, sem restrição, de TODAS as marcas, anos e modelos de carros e motos.
• Aceitação de veículos blindados, tunados, rebaixados, esportivos e importados.
• Aceitação de táxis, Uber, vans escolares e de carga, food trucks, pick-ups, 
   caminhões leves e veículos de coleção.

• Aceitação de motoboys e prestadores de serviços.
• Perfil simplificado.
• Sem obrigatoriedade de rastreador, na maioria dos casos.
• Propriedade da carteira para o corretor, durante a vida útil do cliente na Suhai.
• Comissão de até 30%.

POR QUE ESCOLHER A SUHAI COMO A SUA SEGURADORA 
CONTRA FURTO E ROUBO? É ESSENCIAL. É SEGURO. É SUHAI.
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Insurance Corp. - How do you evaluate the role played 
by insurtechs in this current scenario in the Brazilian 
insurance market?
André Gregori - In the United States and European 

countries there are records of just 
over 1,500 insurtechs. In Brazil, the 
number is around two dozen. For the 
time being, insurtech thinkseg is the 
only one that acts as an independent 
startup, not linked to any financial 
conglomerate (bank and insurance 
company), and that performs 100% 
of the whole process of buying in-
surance through the mobile phone, 
from simulation, insurance contract-
ing, payment, distress call in the con-
tingencies, towing shift and repair 
steps in the workshop. Only the 
thinkseg app lets you do everything 
on your phone.

IC - In what way was it possible for 
the company to reach this solution?

AG - After researching in several 
countries what could be brought to 

the insurance industry, in the Brazilian market, finally, I 
came to this model of thinkseg that, at the same time, is 
innovative and very convenient to offer insurance with 
a fair price to the consumer , according to the way you 
drive. The product is also profitable to the broker. Our 
role or purpose is the transparency and capillarization of 
insurance in Brazil.

IC - Does the insurance broker fully master the avail-
able technological tools? Comment on this.
AG - Very few brokers dominate the technological tools 
during the profession. History shows resistance to the 
changes brought about by technology in different sec-
tors, not insurance. The fact is that technological inno-
vation is a path without a return. You must prioritize 
customer convenience so that they can order a product 
or service anywhere, anytime. The process with insurers, 
brokers and consumers follows this path. (CAP)

Insurance Corp – Como o senhor avalia o papel de-
sempenhado pelas insurtechs neste atual panorama 
no mercado segurador brasileiro?
André Gregori – Nos Estados Unidos e países da Eu-
ropa há registros de pouco mais de 1.5 
mil insurtechs. Já no Brasil, o número 
fica em torno de duas dezenas. Por en-
quanto, a insurtech thinkseg é a única 
que atua como startup independente, 
não ligada a qualquer conglomerado 
financeiro (banco e seguradora), e que 
realiza 100% de todo o processo de 
compra do seguro pelo celular, desde a 
simulação, contratação do seguro, pa-
gamento, chamada de socorro nos im-
previstos, deslocamento do guincho 
e etapas do reparo na oficina. So-
mente o app thinkseg permite fazer 
tudo pelo celular.

IC – De que forma foi possível a em-
presa chegar a esta solução?
AG – Após pesquisar em vários países 
o que poderia trazer de novo ao setor 
de seguros, no mercado brasileiro, fi-
nalmente, cheguei a esse modelo da thinkseg que, ao 
mesmo tempo, é inovador e muito conveniente ofere-
cer o seguro com um preço justo ao consumidor, de 
acordo com o seu jeito de dirigir. O produto também 
é lucrativo ao corretor. Nosso papel ou propósito é a 
transparência e capilarização do seguro no País.

IC – O corretor de seguros domina plenamente as 
ferramentas tecnológicas a seu dispor? Comente a 
respeito.
AG – Pouquíssimos corretores dominam as ferramen-
tas tecnológicas no exercício da profissão. A história 
mostra resistência às mudanças trazidas pela tecno-
logia em diferentes setores, não de seguros. O fato é 
que a inovação tecnológica é um caminho sem volta. 
É preciso priorizar a comodidade do cliente para que 
ele peça o produto ou serviço em qualquer lugar e em 
qualquer hora. O processo com as seguradoras, corre-
tores e consumidores segue esse caminho. (CAP)

“Inovação é um caminho sem volta”
"Innovation is a path without return"

Gregori: Há cerca de 20 insurtechs no Brasil
Gregori: There are about 20 insurtechs in Brazil

Para o CEO da Thinkseg, André Gregori, são poucos os corretores que dominam as ferramentas 
tecnológicas e reafirma a necessidade de se priorizar as necessidades do cliente
For Thinkseg CEO André Gregori, few brokers dominate technology tools and reaffirm the need 
to prioritize customer needs



Acreditamos que as soluções mais inteligentes vêm do trabalho em conjunto. Por isso, unimos forças 
com uma das seguradoras líderes do Brasil, a Bradesco Seguros. Combinamos a solidez fi nanceira 
das duas empresas, a presença global, os produtos inovadores e diferenciados da Swiss Re Corporate 
Solutions com o conhecimento local e ampla rede de distribuição da Bradesco Seguros. Assim, 
oferecemos soluções de seguros corporativos, auxiliando na gestão de riscos e gerando uma proteção 
ainda melhor para nossos clientes.  We’re smarter together
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Liderança no segmento empresarial
Leadership in the corporate segment
Companhia enxerga oportunidades de crescimento no Brasil e dispõe de variado leque de 
coberturas para PME, com o mesmo clausulado oferecido a grandes organizações 
The Company sees opportunities for growth in Brazil and has a wide range of coverage for SMBs, 
with the same clauses offered to large organizations

A Chubb é a maior seguradora mundial em proper-
ty e responsabilidade civil de capital aberto, com ope-
rações em 54 países. No Brasil, a atuação da Chubb 
se intensificou após a fusão com a ACE em 2015. A 
transação combinou duas seguradoras globais de 
subscrição fortemente complementares. No país, por 
exemplo, a ACE já era líder na área de grandes riscos 
e a antiga Chubb havia conso-
lidado uma operação modelo 
no médio mercado.
“Por esta razão, a Chubb de 
hoje mantém uma posição de 
liderança nos segmentos de 
pequenas, médias e grandes 
empresas, incluindo as multi-
nacionais. A companhia que 
se formou exibe um potencial 
mais alto de crescimento e 
uma solidez financeira supe-
rior em relação à soma das 
duas empresas que se uniram, 
se essas continuassem ope-
rando de modo separado”, 
explicou com exclusividade à 
Insurance Corp, o presiden-
te da Chubb Brasil, Antonio 
Trindade. O executivo é con-
siderado uma das persona-
lidades mais prestigiadas do 
setor de seguros.
Trindade enxerga oportuni-
dades de crescimento da segu-
radora no Brasil, até porque, 
segundo ele, o processo de 
reação da economia brasileira 
está em pleno curso e em diferentes segmentos e múl-
tiplos nichos. O presidente entende que este cenário fa-
vorece o trabalho do corretor de seguros afinado com 
a Chubb, pois a companhia atende de forma especiali-
zada empresas dos mais diversos portes e em todas as 
regiões do país.
“Hoje, uma das principais metas da Chubb é levar às 
pequenas e médias organizações o mesmo know-how 
que consagrou a companhia entre as grandes corpo-

Chubb is the world's largest public capital insurer 
providing property and civil liability products that op-
erates in 54 countries. In Brazil, Chubb's performance 
intensified after the merger with ACE in 2015. The trans-
action combined two strongly complementary global 
underwriting insurers. In the country, for example, ACE 
was already a leader in the area of large risks and the for-

mer Chubb had consolidated 
an operation model in the 
medium market.
"For this reason, Chubb today 
holds a leading position in 
the small, medium and large 
business segments, including 
multinationals. The company 
that has been formed, shows 
a higher growth potential and 
a higher financial strength in 
relation to the sum of the two 
companies that joined, if they 
continued operating sepa-
rately", explained exclusively 
to Insurance Corp, Chubb’s 
president in Brazil, Antonio 
Trindade. The executive is 
considered one of the most 
prestigious personalities in 
the insurance industry.
Trindade sees the insurance 
company's growth opportuni-
ties in Brazil, because, accord-
ing to him, the reaction pro-
cess of the Brazilian economy 
is in full swing and in different 
segments and multiple niches. 

The president understands that this scenario favors the 
work of the insurance broker in tune with Chubb, as the 
company attends in a specialized way companies of the 
most diverse sizes and in all regions of the country.
"Today, one of Chubb's main goals is to bring small and 
medium-sized organizations the same know-how that 
has established the company among large corporations", 
Trindade says. And in order to achieve this goal, the 
company has made important investments in its " Portal 

Trindade: companhia exibe potencial de crescimento e solidez financeira
Trindade: company shows growth strength and higher financial
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rações”, revela Trindade. E para alcançar esta meta, 
a companhia realizou importantes investimentos no 
seu “Portal do Corretor”, propiciando aos parceiros 
desfrutar de recursos tecnológicos na cotação, comer-
cialização e administração dos seguros pela via online. 
“Nos últimos meses, agregamos oito novas linhas de 
seguros a esse portal e iremos realizar outros lança-
mentos em breve”, avisa.
Desta forma virtual, a Chubb disponibiliza um diver-
sificado leque de coberturas para PME, com o mesmo 
clausulado oferecido às grandes empresas. As proteções 
se diferenciam por serem mais abrangentes e podem 
ser adquiridas com facilidade e de modo simplificado. 
Trindade cita o seguro de D&O, o mesmo destinado 
às organizações de grande porte – “e a despeito disso, 
a cotação exige resposta para duas perguntas apenas”. 
As linhas de seguros atualmente oferecidas no portal 
são as seguintes: D&O, Responsabilidade Civil Pro-
fissional para Saúde, Apólice Avulsa de Transporte 
Internacional, Patrimonial para Comércio e Serviços, 
Patrimonial para Condomínio, Riscos de Engenharia 
para Pequenas Obras, Entretenimento, Responsabili-
dade Civil Operações e Vida. Trindade complemen-
ta: “A Chubb atua na liderança de diversos nichos em 
Grandes Riscos e se consolidou em primeiro lugar 
nos segmentos de Responsabilidade Civil, Afinidades, 
Transportes e Programas Multinacionais. A compa-
nhia está ainda entre as líderes nos setores de PME, 
Vida e Garantia”.  

Ataques virtuais
A Chubb prepara-se para enfrentar uma atmosfera de 
insegurança tecnológica que paira no ambiente de pe-
quenas, médias de grandes empresas. O seguro para 
riscos cibernéticos que a empresa está preparando para 
lançamento no Brasil. Inicialmente oferece a possibili-
dade de socorro imediato em caso de ataque virtual. 
“O serviço é prestado por uma equipe especializada 
que atua em parceria com a seguradora”, acrescenta 
o executivo. Em situações de invasão no sistema, os 
profissionais apoiam o segurado em múltiplas tarefas, 
sobretudo na restauração das páginas web e das estru-
turas de comunicação. 
Assim, o seguro garante que as organizações afetadas 
retomem suas atividades normais rapidamente, mini-
mizando as perdas financeiras e de mercado. O pre-
sidente alerta que os ataques podem partir de ações 
mal-intencionadas como malware, hacking, acesso 
não autorizado a instrumentos digitais e qualquer ou-
tro tipo de ação virtual criminosa que possa inibir o 
acesso à web. Segundo Trindade, a apólice também ga-
rante ao segurado “a reparação de prejuízos que não 
puderam ser evitados no ataque”, tais como ações de 
recuperação de arquivos e perdas digitais. 
O seguro ainda cobre perdas pela interrupção de negó-
cios e uma infinidade de impactos a terceiros por conta 
do ataque, incluindo custos de defesa em caso de res-
ponsabilização. “Um dos principais diferenciais desse 
novo seguro é a oferta de suporte que torna possível 

do Corrertor" – (website), enabling its partners to enjoy 
technological resources in the quotation, marketing and 
administration of insurance through online. "In recent 
months, we have added eight new lines of insurance to 
this tool and we will carry out other launches soon", he 
warns.
In this virtual way, Chubb offers a wide range of cov-
erage for SMBs, with the same clauses offered to large 
companies. The protections differ by being more com-
prehensive and can be acquired easily and in a simplified 
way. Trinity quotes D&O insurance, the same for large 
organizations - "and in spite of that, the quote requires a 
response to only two questions".
The insurance lines currently offered by this appliance 
are the following: D&O, Professional Health Liability, 
International Transportation Insurance Policy, Patri-
monial for Trade and Services, Condominium Property, 
Engineering Risks for Small Works, Entertainment, Civil 
Liability Operations and Life. Trindade complements: 
"Chubb acts as the leader in several major risk niches 
and consolidated in the first place in the segments of 
Civil Liability, Affinities, Transports and Multinational 
Programs. The company is also among the leaders in the 
SME, Life and Surety sectors".

Virtual Attacks
Chubb is preparing to face an atmosphere of technologi-
cal insecurity that hangs in the environment of small and 
medium sized companies. The insurance for cyber risk, 
the company is preparing to launch in Brazil. Initially 
offers the possibility of immediate relief in case of virtu-
al attack. "The service is provided by a specialized team 
that works in partnership with the insurer", adds the ex-
ecutive. In situations of system invasion, professionals 
support the insured in multiple tasks, especially in the 
restoration of web pages and communication structures.
Thus, insurance makes sure that affected organizations 
resume their normal activities quickly, minimizing fi-
nancial and market losses. The president warns that 
attacks can range from malicious actions such as mal-
ware, hacking, unauthorized access to digital tools and 
any other type of virtual criminal action that may inhibit 
access to the web. According to Trindade, the policy also 
guarantees the insured "the repair of losses that could not 
be avoided in the attack", such as file recovery actions 
and digital losses.
The insurance still covers losses due to business inter-
ruption and a multitude of impacts to third parties due 
to the attack, including defense costs in case of liabili-
ty. "One of the key differentiators of this new insurance 
is the offer of support that makes it possible to respond 
quickly to cyber attacks. Chubb believes that the speed of 
reaction in such events, which usually happen abruptly, 
is vital for proper management of the crisis", he adds.

Environmental risks
According to recent data from the Superintendency of 
Private Insurance (Susep), Chubb is the insurance lead-
er in Brazil for environmental risks. In this segment, the 
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company has coverage for threats arising from sudden 
and accidental pollution without the temporal limitation. 
The company also provides protections for cases of grad-
ual pollution and leaks of underground or submerged 
structures, as well as contamination during transport of 
dangerous products. The product also covers costs for 
the insured's defense costs and others.
"It should be noted that Chubb's coverage does not only 
indemnify third parties, but also the insured and the so-
ciety as a whole, through environmental compensation 
actions", said Antonio Trindade. He clarifies that all this 
coverage is necessary because cases of pollution involve 
a complex scenario - recovery may include investigation, 
containment, salvage, transportation of pollutants, re-
covery of the area affected, indemnification of third par-
ties, procedural costs and others.
The repair works of the natural resources, foreseen in the 
policy, consider soil, air and water, including the water 
table. In view of the many consequences of a pollution 
event, Chubb markets all risks - all risks, except those 
defined as excluded. "This modality means a watershed 
in the history of environmental risk insurance in Brazil", 
said the company’s president.

Liability
In Brazil, Chubb excels in the leadership of practically 
all Liability sectors: Professional CL, General CL, Envi-
ronmental CL, Entertainment CL and in all the niches 
of Financial Lines, including D&O. For Trindade, the 
company maintains this position because, among other 
differentials, it obtained from the market the recognition 
"that it handles quality claims in this segment, whose 
complexity requires ample experience and in-depth 
knowledge".
The executive says that the insurance company acts 
dynamically, keeping an eye on current market trends. 
"Chubb analyzes new and old risks in order to expand 
the coverage offerings on an ongoing basis. This process 
occurs throughout the entire global operation of the 
company. For this reason, in Brazil, we are always 
launching new products, based on solutions created 
and tested successfully in different markets in the 
world", he says.

Essential partnership
Antonio Trindade is emphatic about the ideal way to 
market the company's products. Chubb's main insur-
ance distribution channel is the insurance broker. This 
partnership is considered key to find one of the main 
goals we set in this period of economic recovery, which, 
he said, “is to bring to small and medium-sized compa-
nies the same know-how that has consecrated us among 
large organizations". Exactly for this reason, the insurer 
has significantly increased the number of professionals 
working, in the last 12 months.
The executive recalls that the “Portal do Corretor”is not 
only distinguished by the wide range of insurance avail-
able, but also by the evolution of technology. "Your quo-
tation system, for example, does not only allow you to 

a pronta resposta aos ataques cibernéticos. A Chubb 
acredita que a rapidez de reação em tais eventos, que 
normalmente acontecem de forma abrupta, é vital 
para uma gestão adequada da crise”, complementa.

Riscos ambientais
Segundo dados recentes da Superintendência de Se-
guros Privados (Susep), a Chubb é líder no Brasil em 
seguros para riscos ambientais. Nesse segmento, a 
companhia dispõe de coberturas para ameaças decor-
rentes de poluição súbita e acidental sem a limitação 
temporal. A empresa também disponibiliza proteções 
para casos de poluição gradual e vazamentos de estru-
turas subterrâneas ou submersas, além de contami-
nação durante o transporte de produtos perigosos. O 
produto cobre igualmente gastos com custos judiciais 
de defesa do segurado e outros.  
“Convém destacar que a cobertura da Chubb não in-
deniza somente terceiros diretamente, mas também 
o próprio segurado e a sociedade como um todo, por 
meio de ações de compensação ambiental”, emenda 
Antonio Trindade. Ele esclarece que toda essa abran-
gência é necessária porque os casos de poluição en-
volvem um cenário complexo – a recuperação pode 
englobar investigação, contenção, salvamento, trans-
porte de poluentes, recuperação da área atingida, inde-
nização de terceiros, custas processuais e outros. 
Os trabalhos de reparação dos recursos naturais, pre-
vistos na apólice, consideram solo, ar e água, incluindo o 
lençol freático. Tendo em vista as inúmeras consequências 
provocadas por um evento de poluição, a Chubb comer-
cializa as apólices do tipo all risks - que cobre todos os 
riscos, exceto aqueles definidos como excluídos. “Essa 
modalidade significa um divisor de águas na história 
do seguro de riscos ambientais no Brasil”, garante o 
presidente da companhia.

Responsabilidade Civil
No Brasil a Chubb se destaca na liderança de pratica-
mente todos os setores de Responsabilidade Civil: RC 
Profissional, RC Geral, RC Ambiental, RC Entreteni-
mento e ainda em todos os nichos de Linhas Finan-
ceiras, incluindo D&O. Para Trindade, a companhia 
mantém esta posição porque, entre outros diferenciais, 
obteve do mercado o reconhecimento “de que atende 
com qualidade os sinistros nesse segmento, cuja 
complexidade demanda ampla experiência e conhe-
cimentos aprofundados”.
O executivo afirma que a seguradora atua de forma di-
nâmica, de olho nas atuais tendências do mercado. “A 
Chubb analisa riscos novos e antigos a fim de ampliar 
a oferta de coberturas de modo constante. Esse pro-
cesso ocorre em toda a operação global da companhia. 
Por esta razão, no Brasil, estamos sempre lançando no-
vidades com base em soluções criadas e testadas com 
sucesso em diferentes mercados do mundo”, salienta.

Parceria indispensável
Antonio Trindade é enfático sobre a forma ideal de 
comercialização dos produtos da companhia. O prin-
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compare combos. On the contrary, the broker can mod-
ify each of the items of the proposal until arriving at a 
solution specific to the client's need”, he details.
There are more advantages in this partnership between 
the insurance company and the brokers in the most di-
verse segments. In the Life sector, for example, the com-
pany exhibits an expressive differential: the large amount 
of coverage. "This is important because the market is in-
creasingly perceiving life insurance as a benefit", says the 
president. Among other coverages, Chubb offers items 
such as vehicle and disability adjustment, cancer diagno-
sis, heart attack, kidney failure, organ transplant, tempo-
rary physical disability, and many others.
The executive notes that Chubb has gained wide visibility 
in recent months because it was the official insurer for 
Rock in Rio. "The company took advantage of the fact to 
contribute to the process of raising awareness of its com-
mercial partners regarding the great growth potential of 
insurance for events of all sizes - especially the small and 
medium ones like congresses and graduation parties. 
The events sector depends on insurance to operate and 
this represents great opportunities for brokers", he says.

A companhia realizou investimentos no 
seu “Portal do Corretor”, propiciando aos 
parceiros desfrutar de recursos 
tecnológicos na cotação, comercialização e 
administração dos seguros 

The company has made investments in its 
" Portal do Corretor" (website), 
enabling its partners to enjoy technological 
resources in the quotation, marketing and 
administration of insurance through

cipal canal de distribuição de seguros da Chubb é o 
corretor de seguros. Esta parceria é considerada chave 
para cumprirmos uma das principais metas que fi-
xamos nesse período de retomada da economia, que, 
como disse, “é levar às pequenas e médias empresas o 
mesmo know-how que nos consagrou entre as grandes 
organizações”. Exatamente por este motivo, a segura-
dora ampliou significativamente o número de profis-
sionais atendidos nos últimos 12 meses.
O executivo lembra que o “Portal do Corretor” não se 
diferencia apenas pelo amplo leque de seguros disponí-
veis, mas também pela evolução da tecnologia. “O seu sis-
tema de cotação, por exemplo, não permite apenas a com-
paração entre combos. Pelo contrário, o corretor pode 
modificar cada um dos itens da proposta até chegar a uma 
solução específica para a necessidade do cliente”, detalha.
E há mais vantagens nesta parceria entre a segurado-
ra e os corretores nos mais diversos segmentos. No 
setor de Vida, por exemplo, a companhia exibe um 
expressivo diferencial: a grande quantidade de cober-
turas. “Isso é importante porque o mercado está cada 
vez mais percebendo o seguro de Vida como um be-
nefício”, diz o presidente. Entre outras coberturas, a 
Chubb oferece itens como adaptação do veículo e da 
residência em caso de invalidez, diagnóstico de câncer, 
infarto, insuficiência renal, transplante de órgãos, in-
capacidade física temporária e muitas outras. 
O executivo ressalta que a Chubb obteve ampla visi-
bilidade nos últimos meses, por ter sido a seguradora 
oficial do Rock in Rio. “A companhia aproveitou o fato 
para contribuir com o processo de conscientização de 
seus parceiros comerciais a respeito do grande poten-
cial de crescimento de seguros para eventos de todos 
os portes - sobretudo os pequenos e médios como con-
gressos e festas de formatura. O setor de eventos de-
pende do seguro para operar e isso representa grandes 
oportunidades para os corretores”, afirma.

Escritório moderno reflete a nova marca da companhia
Modern office reflects the company's new brand
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An example of a successful professional in his 
area, ocean navigator Amyr Klink presented to a select 
audience that certain challenges, sometimes insur-
mountable in principle, can be overcome with intelli-
gence, stubbornness and strategy. Klink gave the open-
ing speech at the XII International Seminar on Risk and 

Insurance Manage-
ment promoted 
by the Brazilian 
Association of 
Risk Manage-
ment (ABGR) at 
the World Trade 
Center in São 
Paulo. A tradi-
tional event in 
the sector, the 
seminar was a 
public success 
(the organization 
estimated in 500 
more risk man-
agers present), 
both in techni-
cal lectures and 
in the exhibition 

companies stands 
area.(more than 2,800 people)
With the theme "Risk Management in Actuality", the 
meeting presented 24 panels in two days (August 22 
and 23), whose subjects aroused interest with a focus 
on large risks, brokers, reinsurers, executives, lawyers, 
engineers and service providers, meeting specific de-
mands. "This seminar has achieved the goal of bringing 
rich content to the daily life of risk and insurance 
managers", commented ABGR President Cristiane 
França Alves. In addition, participants were present 
at Expo Risco, where there was intense exchange of 
experiences, discovery of news and networking.
On event’s first day, the lectures covered a diverse range 
of subjects, taught by professionals and industry ex-
perts. In the panel on surety, the solutions and chal-

Exemplo de profissional bem-sucedido em sua 
área, o navegador Amyr Klink mostrou a um seleto 
público que determinados desafios, por vezes insu-
peráveis, em princípio, podem ser vencidos com in-
teligência, obstinação e estratégia. Klink ministrou a 
palestra de abertura do XII Seminário Internacional de 
Gerência de Riscos 
e Seguros, pro-
movido pela As-
sociação Brasilei-
ra de Gerência de 
Riscos (ABGR), 
no World Trade 
Center, em São 
Paulo. Evento 
tradicional do 
setor, o seminário 
foi sucesso de pú-
blico (a organi-
zação estimou em 
mais 500 gestores 
de riscos pre-
sentes), tanto nas 
palestras técnicas, 
quanto na área de 
exposição com 
estandes de empresas 
(mais de 2.800 pessoas).
Com o tema “A Gerência de Riscos na Atualidade”, 
o encontro apresentou 24 painéis em dois dias (22 e 
23 de agosto), cujos assuntos despertaram o interesse 
com foco em grandes riscos, brokers, resseguradores, 
executivos, advogados, engenheiros e prestadores de 
serviços, capacitados a atender demandas específicas. 
“Este seminário atingiu o objetivo de levar conteúdo 
enriquecedor para o cotidiano dos gestores de riscos 
e seguros”, comentou a presidente da ABGR, Cristiane 
França Alves. Além disso, os participantes marcaram 
presença na Expo Risco, onde aconteceu intensa troca 
de experiências, descoberta de novidades e networking.
No primeiro dia do evento, as palestras abrangeram 
uma gama diversificada de assuntos, ministrada por 

Cristiane: seminário atingiu o objetivo de levar conteúdo enriquecedor aos gestores de riscos e seguros

Cristiane: seminar has achieved the goal of bringing rich content to the risk and insurance managers

Um novo olhar para a gerência do risco

A new look at risk management

ABGR realiza em São Paulo tradicional e importante evento que reúne especialistas do setor
ABGR holds in São Paulo a traditional and important event that brings together industry experts
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lenges of a product that may be the great ally of risk 
managers, was addressed. For Rogério Gonçalves, of 
AXA Seguros, the broker assumes a fundamental role 
as risk consultant and will need to know how to ex-
plain the coverage in the policy to his client. "It is often 
required that the policy cover situations that are not 
covered", he warns. "Unfortunately, we do not always 
explain to customers the coverage mechanisms", men-
tioned Leandro Freitas of MDS.
Innovation was a panel that brought together a large 
number of people. The question asked to Richard Jinks 
(XL Catlin) was: "How does thinking about risk man-
agement have to be in a near reality fraught with in-
terference from technologies such as artificial intelli-
gence”? Jinks went straight to the point: "In the future, 
the machine will replace the employees of an industry 
in the most complex tasks until reaching full autono-
my". According to him, technologies focused on certain 

segments tend 
to spread along 
several pro-
ductive chains, 
with undis-
puted gains and 
benefits. "These 
changes, how-
ever, will require 
adequate risk 
management", 
he said.
Ag r i c u l tu r a l 
insurance, also 
discussed on 
the first day of 
the seminar. 

Two professors 
on the subject 

- Joaquim Neto 
(Allianz) and Wady Cury (Grupo Banco do Brasil and 
Mapfre) - made some comments on the subject. Ag-
ricultural insurance in Brazil covers about 15% of the 
area planted, while in the United States, production is 
insured in almost 90%. "Insurers need to continue pur-
suing creativity and innovation. When more informa-
tion is gathered, more conditions will have to measure 
the risk in the operation", said Joaquim. Cury, in turn, 
said that agribusiness is an "island of growth" whose 
market represents 4% of GDP. He spoke about the im-
portance of the sector and recalled that agricultural in-
surance aims to ensure the permanence of production.

D&O and cyber attacks
Core risk transfer products to which managers are 
exposed, D&O insurance undergoes major changes. 

profissionais e especialistas do setor. No painel sobre 
seguro garantia, foram abordadas as soluções e os de-
safios do produto que pode ser o grande aliado dos ge-
rentes de riscos. Para Rogério Gonçalves, da AXA Se-
guros, o corretor assume um papel fundamental como 
consultor de risco e precisará saber explicar as cobertu-
ras constantes na apólice ao seu cliente. “Muitas vezes 
exige-se que a apólice cubra situações que não estão co-
bertas”, adverte. “Infelizmente, nem sempre explicamos 
aos clientes os mecanismos de cobertura”, afirmou, em 
uma espécie de ‘mea culpa’, Leandro Freitas, da MDS.
Um painel que reuniu um grande número de pessoas 
foi o de inovação. A pergunta que se fez a Richard Jinks 
(XL Catlin) foi a seguinte: “Como o pensar em gerência 
de riscos deve ser numa realidade próxima repleta de 
interferências de tecnologias como a inteligência artifi-
cial?”. Jinks foi direto ao ponto: “No futuro, a máquina 
substituirá os empregados de uma indústria nas tarefas 
mais complexas 
até atingir a au-
tonomia comple-
ta”. Segundo ele, 
tecnologias vol-
tadas a determi-
nados segmentos 
tendem a se dis-
seminar ao longo 
de várias cadeias 
produtivas, com 
ganhos e benefícios 
indiscutíveis. “São 
mudanças, porém, 
que exigirão uma 
gestão de riscos ad-
equada”, ressaltou.
O seguro agríco-
la também foi 
discutido no pri-
meiro dia do seminário. Dois catedráticos no assunto 
– Joaquim Neto (Allianz) e Wady Cury (Grupo Ban-
co do Brasil e Mapfre) – teceram considerações sobre 
o assunto. O seguro agrícola no Brasil abrange cerca 
de apenas 15% da área plantada, enquanto nos Esta-
dos Unidos a produção é segurada em quase 90% de 
toda a produção. “As seguradoras precisam continuar 
buscando criatividade e inovação. Quando mais infor-
mações reunirem, mais condições terão de mensurar 
o risco na operação”, ressaltou Joaquim. Cury, por sua 
vez, afirmou que o agronegócio é uma “ilha de cresci-
mento”, cujo mercado representa 4% do PIB. Ele dis-
correu sobre a importância do setor e lembrou que o 
seguro agrícola tem por objetivo garantir a perenidade 
da produção.
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Rogério, no painel seguro garantia: “Muitas vezes exige-se que a apólice cubra situações não cobertas"

Rogério, in the surety panel: "The policy is often required to cover situations that are not covered"
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The reason is the new regulations imposed by Circular 
Susep 553, last March. The impacts of these changes, 
discussed by Humberto Pita (Chubb) and Juliana Ca-
siradzi (Marsh) in one of the first panels that opened 
the second day of the XII Seminar. The new regulations 
should enter into force as of November 19. Among 
some of the changes discussed is the return of the pos-
sibility of selling this insurance to individuals.
Cyber attacks are at the center of corporate attention. 
The panel "Risk Management and IT" brought up this 
dramatic reality. Rafael Batista (BTG Pactual) brought 
an alarming fact: "90% of the content of the internet is 
not indexed nor appears in search engines. It's like an 
iceberg: you can only see the top". Maria Helena Schuh 

(JLT) explained 
that cyber security 
should range from 
the financial and 
HR department, 
compliance, gov-
ernance, to the in-
frastructure sector. 
Flávio Sá (AIG), in 
turn, commented: 
"Brazil is among 
the most attacked 
countries in the 
world. With the 
recent attacks 
known as Wan-
nacry and Petya, 
we have received 
reports of custom-
ers who were shut 

down for days". Measuring this type of risk, he said, is 
essential for the company’s survival.

Environmental insurance
The environmental issue was part of the seminar de-
bates. With the theme "Risk Management and Envi-
ronmental Insurance: The Challenges of Risk Managers 
and Proper Application of Insurance for the Company's 
Needs", the penultimate panel brought Ana Albuquer-
que (Willis) and Nathália Gallinari (AIG) as discus-
sants. Both emphasized the fact that environmental in-
surance improves risk management in companies. And 
they reminded that it is imperative that the contracting 
of the insurance be conducted by qualified profession-
als, with technical knowledge of the products and the 
market itself, thus avoiding that in case of accident 
coverage is impaired.

D&O e ataques cibernéticos
Produtos fundamentais na transferência de riscos aos 
quais gestores e administradores estão expostos, o se-
guro D&O passa por importantes alterações. O motivo 
é a nova regulamentação imposta pela Circular Susep 
553, de março último. Os impactos destas mudanças 
foram debatidos por Humberto Pita (Chubb) e Juliana 
Casiradzi (Marsh) num dos primeiros painéis que abriram 
o segundo dia do XII Seminário. A nova regulamentação 
deve entrar em vigor a partir de 19 de novembro. Entre 
algumas das mudanças comentadas está a volta da possib-
ilidade de venda deste seguro para pessoas físicas.
Os ataques cibernéticos estão no centro das atenções 
das empresas. O painel “Gerência de Riscos e TI” 
trouxe à tona esta 
dramática realidade. 
Rafael Batista (BTG 
Pactual) trouxe um 
dado alarmante: 
“90% do conteúdo 
da internet não está 
indexado e nem apa-
rece nos mecanismos 
de busca. É como 
um iceberg: você só 
enxerga a parte de 
cima”. Maria Helena 
Schuh (JLT) expli-
cou que a segurança 
cibernética deve 
abranger desde o 
departamento finan-
ceiro e RH, compli-
ance, governança, até 
o setor de infraestrutura. Flávio Sá (AIG), por sua vez, 
comentou: “O Brasil está entre os países mais atacados 
no mundo. Com os recentes ataques conhecidos como 
Wannacry e Petya, recebemos relatos de clientes que 
sofreram paralização da operação por dias”. Mensurar 
este tipo de risco, segundo ele, é imprescindível para a 
sobrevivência da empresa.
A questão ambiental fez parte dos debates do seminário. 
Com o tema “Gerência de Riscos e o Seguro Ambien-
tal: Os desafios dos gerentes de riscos e a devida apli-
cação do seguro para as necessidades da companhia”, 
o penúltimo painel trouxe como debatedores Ana Al-
buquerque (Willis) e Nathália Gallinari (AIG). Am-
bas as especialistas ressaltaram o fato de que o seguro 
ambiental aprimora gestão de risco nas empresas. E 
lembraram que é imprescindível que a contratação do 
seguro seja conduzida por profissionais qualificados, 
com conhecimento técnico dos produtos e do próprio 
mercado, evitando, assim, que em caso de sinistro a co-
bertura seja prejudicada.

Jinks falando sobre o tema inovação: “No futuro, a máquina substituirá os empregados de uma 
indústria nas tarefas mais complexas até atingir a autonomia completa”

Jinks talking about the innovation theme: "In the future, the machine will replace the employees 
of an industry in the most complex tasks until reaching full autonomy"
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Alguns dos mAis importAntes nomes do mercado 
segurador brasileiro enfatizaram à reportagem de In-
surance Corp a qualidade dos painéis apresentados no 
seminário e o convite feito aos jovens para ingressarem 
na área. Neste último ponto, a presidente da ABGR 
revelou sua satisfação. A entidade destinou uma tercei-
ra sala no WTC destinada à formação profissional de 
jovens recém-graduados, cujas palestras versaram sobre 
a função social do seguro, o papel do gerente de riscos, 
os seguros de propriedade e de responsabilidade civil. 
“É o primeiro ano que a ABGR traz este propósito. 
Estou muito feliz por concretizar esta iniciativa”, de-
clarou Cristiane Alves.
Na opinião do vice-presidente comercial da AXA 
no Brasil, Octávio Bromatti, precisa surgir uma nova 
geração de profissionais para ocupar o espaço do ge-
renciamento de risco. Ele parabenizou a iniciativa da 
entidade em trazer recém-formados para conhecer o 
setor.Pela segunda vez, a Travelers Seguros participa 
do Seminário Internacional de Gerência de Riscos e 
Seguros. O diretor-presidente da Travelers no Brasil, 
Leonardo Semenovitch, lembrou que, a exemplo do 
seminário, eventos técnicos são bons para as compan-
hias reafirma a sua marca e “reforçar o valor que o ge-

SEMINAR

“Maior evento da América Latina"

"Latin America’s greatest event"

Some of the most important names in the Bra-
zilian insurance market emphasized the report of In-
surance Corp the quality of the panels presented at the 
seminar and the invitation made to the young people 
to enter the area. In this last point, ABGR’s expressed 
her satisfaction.The entity provided a third room in the 
WTC for the vocational training of young graduates, 
whose lectures focused on the social function of insur-
ance, the role of the risk manager, property insurance 
and civil liability. "It's the first year that ABGR brings this 
purpose. I am very happy to take this initiative forward", 
said Cristiane Alves.
In the opinion of AXA's commercial vice president in 
Brazil, Octávio Bromatti, a new generation of profes-
sionals needs to emerge to occupy the space on risk 
management. He congratulated the organization's initia-
tive in bringing new graduates to meet the industry. 
For the second time, Travelers Seguros participates 
in the International Seminar on Risk and Insurance 
Management. Travelers' President in Brazil Leonardo 
Semenovitch recalled that, like the seminar, technical 
events are good for companies, reaffirming their brand 
and "reinforcing the value that adequate risk manage-
ment can offer to companies in Brazil". The insurer pre-
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Gestores de risco e executivos visitaram a Expo Risco: oportunidade para estreitar relacionamentos

Risk managers and executives visited Expo Risco: oportunity to narrow relationships
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sented lines of business and solutions, especially for the 
sectors of renewable energies and infrastructure. "Some 
clients are not aware of risk management. For this rea-
son, an event of this level is essential to disseminate the 
culture of mitigating risks and preventing accidents", 
commented Leonardo.
Sompo Seguros was also present at the seminar. Som-
po’s booth hosted brokers, risk managers and other 
representatives of the corporate segment, by the Exec-
utive Director of Transportation and Claims, Adailton 
de Oliveira Dias, and by corporate commercial director 
Eduardo Garcia. "This is one of the most relevant oc-
casions when corporate brokers and risk management 
players come together to exchange experiences and get 

updates on what's new in the 
industry", Adailton said. At the 
time, Sompo showed the public 
solutions for risk management.
"The ABGR seminar is always 
a great opportunity to demon-
strate international solidity 
and expertise, as well as the 
wide range of solutions we of-
fer to the corporate insurance 
market", said Felipe Smith, ex-
ecutive director of Corporate 
Products at Tokio Marine. Par-
ticipants who visited the insur-
ance booth visited initiatives 
such as Alert Driving, an online 
training for truck drivers. The 
idea is to contribute to the re-
duction of losses caused by ac-
cidents, using a simulation of 
possible road risks.

Alarys
Another great executive who approved the seminar was 
the executive director of the Latin American Founda-
tion for Risk Management (Alarys), Javier Mirabal. He 
emphasized the holding of events of this size in any 
country, especially Brazil, whose economy is the most 
important in Latin America. "Brazilian organizations 
and entities, public or private, have great objectives to 
fulfill. Success will depend on the union of all employ-
ees and executives. But if this organization is not aware 
of risk management, it has been adrift in the market. 
The seminar provided the opportunity for participants 
to acquire cutting edge knowledge and best practices in 
the industry and need to apply them in their compa-
nies", commented Mirabal.

renciamento de riscos adequado pode oferecer às em-
presas no Brasil”. A seguradora apresentou suas linhas 
de negócios e soluções, especialmente para os setores 
de energias renováveis e infraestrutura. “Alguns clientes 
não tem conhecimento do gerenciamento de risco. Por 
isso, é fundamental um evento deste nível ao dissem-
inar a cultura de mitigar riscos e prevenir acidentes”, 
comentou Leonardo.
A Sompo Seguros marcou presença no seminário. Em 
seu estande, recebeu corretores, gestores de riscos e de-
mais representantes do segmento corporativo, recep-
cionados pelo diretor-executivo de Transportes e Sinis-
tros, Adailton de Oliveira Dias, e pelo diretor comercial 
corporativo Eduardo Garcia. “Esta é a uma das mais 
relevantes ocasiões em que 
corretores da área corporativa 
e players de gerenciamento de 
riscos se reúnem para trocar 
experiências e se atualizar so-
bre as novidades do mercado”, 
disse Adailton. Na ocasião, a 
Sompo mostrou ao público 
soluções em matéria de ger-
enciamento de riscos.
“O seminário da ABGR é 
sempre uma grande oportuni-
dade para demonstrar solidez 
e expertise internacional, além 
do amplo leque de soluções 
que oferecemos ao mercado 
de seguros corporativos”, con-
siderou o diretor-executivo de 
Produtos Pessoa Jurídica da 
Tokio Marine, Felipe Smith. 
Os participantes que visitaram 
o estande da seguradora conheceram iniciativas como o 
Alert Driving, um treinamento online para motoristas 
de caminhões. A ideia é contribuir na redução de per-
das causadas por acidentes, utilizando uma simulação 
de possíveis riscos de uma estrada.
Outro grande executivo que aprovou o seminário foi o 
diretor-executivo da Fundação Latino-Americana de 
Gestão de Riscos (Alarys), Javier Mirabal. Ele ressaltou 
a realização de eventos deste porte em qualquer país, 
sobretudo o Brasil, cuja economia é a mais importante 
da América Latina. “Organizações e entidades brasile-
iras, públicas ou privadas, possuem grandes objetivos a 
cumprir. O sucesso dependerá da união de todos os co-
laboradores e executivos. Mas, se esta organização não 
tiver conhecimento da gerência de riscos, ficara à deriva 
no mercado. O seminário ofereceu a oportunidade aos 
participantes de adquirirem conhecimento de ponta e 
das melhores práticas no setor e precisam aplicá-las em 
suas empresas”, comentou Mirabal.

SEMINáRIO SEMINAR

Mirabal ressaltou realização de eventos deste porte no Brasil, cuja 
economia é a mais importante da América Latina
Mirabal emphasized the holding of events of this size in Brazil, 
whose economy is the most important in Latin America
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  MARKeT pLAce  MeRcAdO

A notícia movimentou o mercado em um grande 
polo de desenvolvimento regional. A Gebram, com 
sede em Jundiaí, São Paulo, adquiriu recentemente a 
Toleman Corretora de Seguros. A aquisição reforça o 
objetivo da empresa de “incrementar sua carteira de 
clientes e manter posição de destaque na corretagem 
de seguros no interior de São Paulo, uma das regiões de 
maior crescimento do país”.
Ao concretizar o negócio, a Gebram buscou fortalecer 
sua atuação na área de varejo. Também de Jundiaí, a 
Toleman é especializada no segmento de médias e 
pequenas empresas. “A aquisição da Toleman mostra 
nosso compromisso em ganhar escala e consolidar a 
presença no interi-
or", afirmou o dire-
tor da corretora, Sil-
vio Gebram.
A Gebram possui 
80 anos de história e 
seu comando está na 
terceira geração. A 
empresa reúne oito 
unidades no interior, 
40 mil clientes e uma 
frota que supera 50 
mil veículos segu-
rados. Sua linha de 
produtos compreende 
desde seguro de automóvel à proteção de grandes com-
plexos industriais.

Negócio evidencia a força do interior
Business highlights the São Paulo 
inland’s strength

The news moved the market into a major regional de-
velopment hub. Gebram, based in Jundiaí, São Paulo, 
recently acquired Toleman Corretora de Seguros. The 
acquisition reinforces the company's goal of "increas-
ing its customer base and maintaining a leading posi-
tion in insurance brokerage in the São Paulo’s inland, 
one of the country's fastest growing regions".
In doing so, Gebram sought to strengthen its activities 
in the retail area. Also from Jundiaí, Toleman special-
izes in the segment of medium and small companies. 
"The Toleman acquisition demonstrates our commit-
ment to scale-up and consolidate our inland presence", 
said Silvio Gebram, the brokerage’s director.

Gebram has 80 years 
of history and its com-
mand is in the third 
generation. The com-
pany gathers eight 
units in the interior, 
40 thousand custom-
ers and a fleet that 
surpasses 50 thousand 
insured vehicles. Its 
product line compris-
es from automobile 
insurance to the pro-
tection of large indus-
trial complexes.

Diretores da Gebram Maureci Ferrite, Silvio Gebram, Salim Gebram Filho e o diretor 
comercial da Toleman, Ricardo Balbino (com a caneta na mão): negócio potencializa seguros
Gebram Directors Maureci Ferrite, Silvio Gebram, Salim Gebram Filho and the commercial 
director of Toleman, Ricardo Balbino (with the pen in hand): business strengthens insurance
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Created to conquer the market of more than 30 mil-
lion vehicles that are not protected (70% of the nation-
al fleet), the popular auto insurance is still far from 
achieving this goal. The São Paulo Association of In-
surance Technicians (APTS) held a debate in the audi-
torium of Sincor-SP, at the end of August, to discuss the 
sector's expectations and the problems that impede the 
evolution of this insurance.
Popular auto insurance became viable for the insurer 
only after the publication of CNSP Resolution 340 in 
December 2016 that allowed the use of dismantling 
parts from accredited companies as well as new replace-
ment parts that have the same technical specifications 
from the manufacturer. According to Felipe Milagres, 
director of Azul Seguros, surveys asking why many car 

owners do not hire insur-
ance helped the company 
to direct the construction 
of their product.
Tokio Marine’s product, 
according to director of 
Automotive Luiz Padi-
al, offers initial coverage 
for collision and fire for 
vehicles with five years 
of use and can cost up to 
50% less than traditional 
insurance. Tokio Marine 
has chosen to use in the 
repair of vehicles new 
compatible parts, coming 
from the alternative mar-
ket, with the same tech-

nical specifications of the manufacturer. "We track 
every sale, even to make sure it was a conscious sale, 
and in the cases of claims, we also check the bodyshop’s 
service", Padial said.
José Nogueira dos Santos analysis, vice president of the 
Syndicate of the Vehicle and Accessory Repair Industry 
of the State of São Paulo (Sindirepa-SP), the high price 
of parts combined with the Law of Dismantling (12.977 
/ 2014), which still needs to be widely discussed by so-
ciety and slow to consolidate, increases in vehicle theft 
and illegal trade in parts. Representing Fenacor, the 
vice-president in the Southeast region and president of 
Sincor-SP, Alexandre Camillo warned: "It was cre-
ated the expectation of using recovered parts to re-
duce the price of insurance. But the fact is that this 
did not come true".

Criado para conquistar o mercado de mais de 
30 milhões de veículos que não têm proteção (70% da 
frota nacional), o seguro popular de automóvel ainda 
está longe de atingir esse objetivo. A Associação Paulis-
ta dos Técnicos de Seguro (APTS) realizou, no final de 
agosto, debate no auditório do Sincor-SP, para discutir 
as expectativas do setor e os problemas que impedem a 
evolução desse seguro.
O seguro auto popular se tornou viável para a segura-
dora somente após a publicação da Resolução 340 da 
CNSP, em dezembro de 2016, que permitiu o uso de pe-
ças de desmontagem oriundas de empresas credenciadas e 
também peças de reposição novas, que apresentem as mes-
mas especificações técnicas do fabricante. Segundo Felipe 
Milagres, diretor da Azul Seguros, pesquisas que apontam 
por que muitos donos de 
automóveis não fazem se-
guro ajudaram a empresa 
a direcionar a construção 
do seu produto.
Já o produto da Tokio Ma-
rine, segundo o diretor de 
Automóvel Luiz Padial, 
oferece cobertura inicial 
para colisão e incêndio 
para veículos com cinco 
anos ou mais de uso e pode 
custar até 50% menos que 
o seguro tradicional. A 
Tokio Marine optou por 
utilizar no reparo de veí-
culos peças novas compa-
tíveis, oriundas do merca-
do alternativo, com as mesmas especificações técnicas do 
fabricante. “Acompanhamos cada venda, até para ter a cer-
teza de que foi uma venda consciente, e nos casos de sinis-
tros, também verificamos o serviço da oficina”, disse Padial. 
Na análise de José Nogueira dos Santos, vice-presiden-
te do Sindicado da Indústria de Reparação de Veículos 
e Acessórios do Estado de São Paulo (Sindirepa-SP), o 
alto preço das peças combinado com a Lei do Desmon-
te (12.977/2014), que ainda precisa ser discutida am-
plamente pela sociedade e que demora a ser consolida-
da, eleva o aumento de furto de veículos e o comércio 
ilegal de peças. Representando a Fenacor, o vice-pre-
sidente na região Sudeste e presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo advertiu: “Criou-se a expectativa de 
usar peças recuperadas para reduzir o preço do seguro. 
Mas, o fato é que isso não se tornou realidade”.

DEBATE

Seguro auto popular enfrenta obstáculos

Popular auto insurance faces obstacles

       DISCUSSION

A good public honored event organized by APTS in São Paulo
Um bom público prestigiou evento organizado pela APTS em São Paulo
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The National School of Insurance received the last guar-
antee necessary for the launch of the MBA Insurance 
and Reinsurance Management, the first remote mo-
dality (EAD) offered by the Institution. The authoriza-
tion from Ministry of Education (MEC) for the course 
was published in the ‘Diário Oficial da União’(Federal 
newspaper) on August 30. The School obtained a max-
imum mark in all the questions evaluated by the MEC, 
which proves quality equivalent to the face-to-face 
program, recognized by professionals in the industry. 
As a differential, EAD gives students more flexibility in 
study time and place, and autonomy to drive the 

pace of learning.
Start of classes sched-
uled for March 2018. 
The course developed 
with the objective to 
meet a great demand 
for specialized training 
in various cities and re-
gions of the country, 
and aims to reach those 
who do not have access 
to the physical units of 
the School. "Organiz-
ing an MBA outside the 
Rio-São Paulo axis is not 
something simple, but 
the insurance market 
has operations in places 
such as Belém, Manaus, 

Salvador, Fortaleza and Recife, for example, that de-
mand this type of course. In this way, the remote MBA 
inaugurates a new era in the School", says the director 
of Higher Education of the institution, Mario Pinto.
The program will have content and hours equivalent to 
those of the MBA in person - 480 hours of classes, tak-
en in about two years - and will consist of 26 subjects. 
The remote course offers as an additional advantage 
the investment one-third lower than the face-to-face. 
The companies partners with the School have access 
to special conditions. Additional information can be 
obtained by e-mail posgraduacao@funenseg.org.br. 
(Source: National Insurance School)

A Escola Nacional de Seguros recebeu o último 
aval necessário para o lançamento do MBA Gestão de 
Seguros e Resseguro, o primeiro na modalidade a dis-
tância (EAD) oferecido pela Instituição. A autorização 
do Ministério da Educação (MEC) para a realização do 
curso foi publicada no Diário Oficial da União do dia 
30 de agosto. A Escola obteve nota máxima em todos 
os quesitos avaliados pelo MEC, o que comprova qua-
lidade equivalente à do programa presencial, reconhe-
cido pelos profissionais do setor. Como diferencial, o 
EAD garante aos alunos mais flexibilidade de horário e 
local de estudo, e autonomia para conduzir o ritmo do 
aprendizado. Com 
início das aulas pre-
visto para março de 
2018, o curso foi 
desenvolvido com 
o objetivo de aten-
der a uma grande 
demanda por for-
mação especiali-
zada em diversas 
cidades e regiões 
do País, e visa al-
cançar aqueles que 
não têm acesso às 
unidades físicas da 
Escola. “Organizar 
um MBA fora do 
eixo Rio-São Pau-
lo não é algo sim-
ples, mas o mercado de seguros tem atuação em praças 
como Belém, Manaus, Salvador, Fortaleza e Recife, por 
exemplo, que demandam este tipo de oferta. Dessa 
forma, o MBA a distância inaugura uma nova era 
na Escola”, afirma o diretor de Ensino Superior da 
instituição, Mario Pinto.
O programa terá conteúdo e carga horária equivalentes 
aos do MBA presencial - 480 horas/aula que serão cur-
sadas em cerca de dois anos - e será composto por 26 
disciplinas. O curso a distância oferece como vantagem 
adicional o investimento um terço menor do que o pre-
sencial. As empresas conveniadas à Escola têm acesso 
a condições especiais. Informações adicionais podem 
ser obtidas pelo e-mail posgraduacao@funenseg.org.
br. (Fonte: Escola Nacional de Seguros)

ENSINO

Primeiro MBA de seguros a distância
First remote insurance MBA

       LeARninG

Mario Pinto: Remote MBA inaugurates a new era in the institution
Mario Pinto: MBA a distância inaugura uma nova era na instituição
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The digital transformation journey began more than five 
years ago at SulAmérica, the largest independent insur-
ance company in the country. Its application has resulted 
in global improvements in the company's internal pro-
cesses, and in the clients' behavior and experience. A 
great differential regarding this process was giving more 
agility to the operation of the brokers, opening thus the 
possibility of businesses expansions.
The technology support tools offered to insurance pro-
fessionals include everything from online quoting fea-
tures, and wide range of services that make everyday 

life available on the 
‘Portal do Corretor’,  
(website) and the 
possibility of daily 
monitoring of pro-
cessed documents 
and progress each 
transaction, mean-
ing the "Eye on Your 
Business" statement. 
Besides these pos-
sibilities, the Travel 
Insurance allows the 
customization and sale 
with online process.
For SulAmérica's 
Commercial Vice 
President, Matias 
Ávila, technological 

advances contribute in an effective way in the relation-
ship with partners. "We remember that the evolution 
starts not only from the company’s concrete actions, but 
also from feedbacks we get from insurance brokers. They 
are at the heart of our strategy and their considerations 
have helped us to jointly develop the best tools", he says.
Another initiative that makes the broker's daily life bet-
ter is to expand customer service channels through the 
applications. In the first half of 2017, SulAmérica Saúde, 
Odonto, Auto, Garantia de Aluguel, Investimentos and 
SulAmérica (Institutional) apps grew by 30.8% in the 
number of downloads compared to the same period in 
2016. "Improvement of digital platforms, and therein 
inserted multi-channel service, enables the customer to 
stay better informed about their insurance and benefits 
the broker’s sales", concludes Matias.

A jornada de transformação digital foi iniciada há mais 
de cinco anos na SulAmérica, a maior seguradora in-
dependente do País. A sua aplicação resultou em me-
lhorias globais nos processos internos da companhia 
e no comportamento e experiência dos clientes. Um 
grande diferencial desse processo foi o de proporcio-
nar mais agilidade à operação dos corretores, abrindo 
assim a possibilidade de ampliação dos seus negócios.
As ferramentas de suporte tecnológico oferecidas aos 
profissionais de seguros incluem desde as diversas 
funcionalidades dos co-
tadores online, passando 
pela ampla gama de ser-
viços que facilitam o seu 
dia a dia disponíveis no 
"Portal do Corretor", e a 
possibilidade de acompa-
nhamento diário dos do-
cumentos processados e 
andamento de cada tran-
sação por meio do co-
municado “De Olho nos 
Seus Negócios”. Além 
destas possibilidades, o 
Seguro Viagem permite 
a customização e venda 
com processo online.
Para o vice-presiden-
te Comercial da Su-
lAmérica, Matias Ávila, 
os avanços tecnológicos contribuem de forma efetiva 
no relacionamento com parceiros. “Lembramos que 
a evolução parte não somente de ações concretas da 
companhia, mas também de retornos que temos dos 
corretores de seguros. Eles estão no centro da nossa 
estratégia e suas considerações nos auxiliaram para 
desenvolvermos de forma conjunta as melhores ferra-
mentas”, afirma.
Outra iniciativa que torna o dia a dia do corretor me-
lhor é a ampliação de canais de atendimento aos clien-
tes por meio dos aplicativos. Só no primeiro semestre 
de 2017, os apps da SulAmérica Saúde, Odonto, Auto, 
Garantia de Aluguel, Investimentos e o SulAmérica 
(Institucional)– tiveram evolução de 30,8% na quan-
tidade de downloads em relação ao mesmo período de 
2016. “O aperfeiçoamento das plataformas digitais, e 
aí inserido os multicanais de atendimento, possibilita 
ao cliente se manter melhor informado sobre o seu seguro 
e beneficia a produção do corretor”, conclui Matias.

Tecnologia para impulsionar negócios
Technology to drive businesses

Ávila: avanços tecnológicos contribuem no relacionamento com parceiros

Ávila: technological advances contribute to the relationship with associates
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Any commercial relationship between persons 
or companies, whether contractual or not, entails risks 
for both parties. Some can be transferred through, for 
example, by hiring of insurance. However, many others 
cannot, because they are the business’s risks. The case 
of a bakery owner who saw his profit fall because there 
was an increase in the cost of wheat flour, or the bank 
that did not get back the money lent to a customer. 
Why this introduction?
The insurance industry, which is represented by three 
federations - Fenacor (brokers), Fenaber (reinsurers) 
and FenSeg (insurers) - has been talking to government 
spheres (legislative, executive and regulatory agencies) 
and some financial institutions seeking a be more ef-
fective, especially in the resumption and completion of 
infrastructure works. In the scope of the project of the 
new public procurement law - PL 6814/2017 - we have 
already taken important steps, such as the 5% to 10% 
increase to 30% of the value of the guarantee for large 
contracts and the introduction of the resumption clau-
se of the object contracted by the insurer.
However, important adaptations are necessary so that 
the insurance industry continues to offer products to 
help in the conclusion of works and in the supply of 
goods and services after the default of the company ini-

Qualquer relação comercial entre pessoas ou 
empresas, com contrato ou não, pressupõe riscos para 
as duas partes. Vários deles podem ser transferidos 
mediante, por exemplo, a contratação de seguros. En-
tretanto, há muitos outros que não o podem, pois 
são riscos do negócio. É o caso do dono de padaria 
que viu seu lucro cair porque houve um aumento do 
custo da farinha de trigo ou do banco que não re-
cebeu de volta o dinheiro emprestado a um cliente. 
Por que essa introdução?
A indústria de seguros, representada por três federa-
ções – Fenacor (corretores), Fenaber (resseguradoras) 
e FenSeg (seguradoras) –, vem conversando com as es-
feras governamentais (legislativo, executivo e agências 
reguladoras) e algumas instituições financeiras visando 
a um seguro garantia que seja mais eficaz, especialmen-
te na retomada e conclusão de obras de infraestrutura. 
No âmbito do projeto da nova lei de licitações e con-
tratos da administração pública – PL 6814/2017 –, já 
demos passos importantes, como, por exemplo, o 
aumento de 5% a 10% para 30% do valor da garan-
tia para contratos de grande vulto e a introdução da 
cláusula de retomada de conclusão do objeto con-
tratado pela seguradora.
Entretanto, são necessárias importantes adaptações 

Edmur de Almeida é coordenador da Comissão de Seguros de Crédito, Garantia e Fiança Locatícia do Sincor-SP e Fenacor
Edmur de Almeida is Credit, Surety and Lease Insurance Sincor-SP and Fenacor Committee Coordinator

Por/by Edmur de Almeida

Seguro garantia não é tábua de salvação

Surety is not a safe place
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tially contracted. The main ones already suggested by 
the three entities are the following:
1. The insurer must not be obliged to "supervise", sin-
ce this function is the person who contracts the work, 
product or service;
2. The insurer may not have the obligation to "audit" 
the contractor (this is an auditor's sole activity), nor to 
"attest" the compliance of materials and services (ie. en-
gineering activity);
3. It is not possible for the insurer to pay directly to the 
employees of the construction company that defaulted. 
It must be maintained as it is today:
when justice imposes this obligation on the public ad-
ministration, the insurer pays the same and this, in 
turn, to employees - provided there is specific coverage 
for this;
4. The insurer that chooses not to complete the work 
or supply the product or service, must pay a fine if the 
defaulted contractor does not do so. The text of the PL 
provides 30% (full value of insurance). However, the 
industry suggests 15% more losses by hiring another 
manufacturer, supplier or service provider. Which can 
easily reach 30%, but not as a full fine.
Another challenge is the acceptance of insurance com-
pletion guarantee (the so-called completion bond) by 
the development banks when they finance, above all, 
the construction of infrastructure projects. Generally, 
the bank standard determines that, to guarantee the 
construction, the modalities of collateral of public debt 
securities or bank guarantee - practically impossible to 
obtain in times like the current one. Of course, it is ne-
cessary to improve the product for the banks, taking 
into account certain specificities foreseen in the finan-
cing agreements, but it is not possible for the insurer to 
assume all the risks of the business of these institutions.
For most accidental risks of ventures in operation, the-
re are named or operating risk insurance, machine bre-
akdown, loss of profits and civil liability for operations, 
mainly. This is the case in Brazil and elsewhere in the 
Planet: there is no insurance for the risks of the busi-
ness. I believe there is little left for brokers, insurers, 
reinsurers, government and financial institutions to 
reach a consensus on the ideal and possible insurance 
guarantee - and that in fact plays an important role in 
the development of infrastructure in Brazil.

"This is the case in Brazil and elsewhere 
in the Planet: there is no insurance for 
the risks of the business"

para que a indústria de seguros continue ofertando pro-
dutos importantes para ajudar na conclusão de obras e 
no fornecimento de bens e serviços após a inadimplên-
cia da empresa inicialmente contratada. As principais 
já sugeridas pelas três entidades são as seguintes:
1. Não se deve impor à seguradora a obrigação de “fis-
calizar”, pois essa função é de quem contrata a obra, 
produto ou serviço;
2. A seguradora não pode ter a obrigação de “auditar” o 
contratado (isso é atividade exclusiva de auditor), nem 
de “atestar” a conformidade de materiais e serviços 
(isto é atividade de engenharia);
3. Não é possível a seguradora pagar diretamente aos 
empregados da construtora que quebrou. Deve-se 
manter como é hoje: quando a justiça impõe essa obri-
gação à administração pública, a seguradora paga à 
mesma e essa, por sua vez, aos empregados – desde que 
haja cobertura específica para tal;
4. A seguradora que optar por não concluir a obra ou o 
fornecimento do produto ou serviço, deve pagar uma 
multa caso o contratado inadimplente não o faça. O 
texto do PL prevê 30% (valor integral do seguro). No 
entanto, a indústria sugere 15% mais os prejuízos pela 
contratação de outro construtor, fornecedor ou pres-
tador de serviços. O que pode facilmente chegar aos 
30%, mas não como imposição de multa integral.
Outro desafio é a aceitação de seguro garantia de con-
clusão de obra (o chamado completion bond) pelos 
bancos de fomento quando financiam, sobretudo, a 
construção de projetos de infraestrutura. Geralmen-
te, a norma do banco determina que, para garantia 
da construção, são aceitas as modalidades de caução 
de títulos da dívida pública ou fiança bancária – prati-
camente impossíveis de se conseguir em épocas como 
a atual. Com certeza é preciso melhorar o produto 
para os bancos, atendendo algumas especificidades 
previstas nos contratos de financiamento, mas não 
é possível a seguradora assumir todos os riscos do 
negócio dessas instituições.
Para a maioria dos riscos acidentais de empreendimen-
tos em operação, há os seguros de riscos nomeados ou 
operacionais, quebra de máquinas, lucros cessantes e 
responsabilidade civil de operações, principalmente. É 
assim no Brasil e em qualquer outro lugar do Planeta: 
não há seguro para os riscos do negócio. Eu acredito 
que falta pouco para corretores, seguradoras, ressegu-
radoras, governo e instituições financeiras chegarem 
a um consenso em relação ao seguro garantia ideal e 
possível – e que de fato assuma papel importante no 
desenvolvimento da infraestrutura no Brasil.

"É assim no Brasil e em qualquer outro 
lugar do Planeta: não há seguro para os 
riscos do negócio"
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In general, companies opt for more conventional ben-
efit programs by considering a traditional benefit pack-
age, including their form of viability and coverage. This 
was the result of the "Research Benefits 2017", recently 
designed by Brisk Corretagem e Consultoria de Seguros. 

According to director and 
head of Business Intelligence, 
Jorge Abel Peres Brazil, the 
study aimed to "provide hu-
man resources professionals, 
a tool for research, infor-
mation and comparison of 
the programs offered to the 
market, whether current or 
in general".
The survey brought togeth-
er 43 participating companies 
between national and multi-
national companies and used 
an academic research method-
ology with a simple and agile 
structure in the questionnaires.
Some of the most important 
conclusions:
1 - The health plan is the sec-
ond largest HR expense, fol-
lowed only by the payroll for 
most companies;
2 - The medication program 
used as a benefit and not as a 
risk management tool;

3 - The benefits linked to trade union agreements still be-
come more incidental to the package that the company 
would like to provide.
The profile of the participants was divided into four cat-
egories: industry (29%), commerce and services (both 
with 22%), pharmacists and medical equipment (15%) 
and high technology (12%). Companies with up to 500 
employees represent 60% of the participating companies. 
According to the survey, most companies adopt prepay-
ment (90%). Among those who adopt postpay model, all 
have more than a thousand lives. Insurers are the ma-
jority in the choice of operators between the organizations, 
with 44% of the preference, followed by group drugs (24%), 
self-management (23%) and medical cooperative (9%).

De um modo geral, as empresas optam por progra-
mas de benefícios mais convencionais, considerando 
um pacote de benefícios tradicional, incluindo sua for-
ma de viabilização e cobertura. Este foi o resultado da 
“Pesquisa Benefícios 2017”, idealizado recentemente 
pela Brisk Consultoria e Cor-
retagem de Seguros. Segundo 
o diretor e head de Inteligên-
cia de Negócios da empresa, 
Jorge Abel Peres Brazil, o 
estudo objetivou “fornecer 
aos profissionais de recursos 
humanos um instrumento de 
pesquisa, informação e com-
paração dos programas ofe-
recidos ao mercado, seja de 
atuação ou geral”.
A pesquisa reuniu 43 em-
presas participantes entre 
nacionais e multinacionais 
e utilizou uma metodologia 
de pesquisa acadêmica com 
estrutura ágil e simples nos 
questionários. Algumas das 
conclusões mais importantes:
1 – O plano de saúde é a se-
gunda maior despesa do RH, 
seguido apenas da folha de 
pagamento para maioria 
das empresas;
2 – O programa de medica-
mentos é utilizado como um benefício e não como fer-
ramenta de gestão de risco;
3 – Os benefícios ligados a acordos sindicais ainda se 
tornam mais incidentes frente ao pacote que a empresa 
gostaria de fornecer.
O perfil dos participantes foi dividido em quatro ca-
tegorias – indústria (29%), comércio e serviços (am-
bos com 22%), farmacêuticos e equipamentos médicos 
(15%) e alta tecnologia (12%). Empresas com até 500 
funcionários representam 60% das empresas partici-
pantes. Segundo a pesquisa, a maioria das empresas 
adota a modalidade de pré-pagamento (90%). Entre 
as que adotam modelo de pós-pagamento, todas pos-
suem mais de mil vidas. As seguradoras são maioria 
nas escolhas de operadoras entre as organizações, com 
44% da preferência, seguidas pelas medicinas de grupo 
(24%), autogestão (23%) e cooperativa médica (9%).

Jorge Abel: pesquisa ofereceu aos profissionais de RH instrumento de 
pesquisa, informação e comparação dos programas

Jorge Abel: research offered HR professionals a tool for research, 
information and comparison of programs

Instrumento valioso para o RH
Valuable tool for HR
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The 8th Brazilian Insurance Conference agenda, Con-
seguro, is recognized as the main event of the Brazil-
ian insurance sector, organized by the National Con-
federation of Insurance (CNseg). In short, during the 
three presentations days (September 19-21), in Rio 
de Janeiro (RJ), there was a consensus among players: 
the insurance sector is in line with the agenda for na-
tional development. The event hosted more than 1,200 
national and foreign participants who attended lec-
tures and debates.
In the opening, a fact that proves this market’s value: 
the expected growth for this year should be in the range 
of 6% to 7.5%, according to Cnseg’s president consid-
erations, Marcio Coriolano. Despite the downward re-
vision, Coriolano pointed out that the outlook is still 
positive for 2017, considering the signs of improve-
ment in the main economic indicators in the second 
quarter, such as a 0.2% increase in Gross Domestic 
Product (GDP) and the decline in inflation that, in 12 
months, accumulated 2.46%.
In affirming that there is a very great alignment of inter-
ests between the actions of the Ministry of Finance, the 
government and the insurance sector, Executive Secre-
tary of the Ministry of Finance, Eduardo Guardia, said: 
"Despite its enormous growth potential (insurance sec-
tor) depends on proper regulation". The market closed 
July with nominal expansion of 3.5%. Official data will 
still be confirmed by Susep.
Health Minister Ricardo Barros emphasized the im-
portance of expanding the offer of health plans as a way 
of defraying the costs of the SUS, once more people are 
served by the private system. The deputy governor of 
the State of Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, was the 
last to speak on the opening panel, emphasizing, like 
the others, the importance of insurance and that with-
out it, "the economy would simply stop".
Optimism. The Federal Supreme Court (STF) Minis-
ter Luiz Roberto Barroso tone, in delivering the lecture 
"The Brazilian Institutional Moment and an Agenda 
for the Future". Forty years ago, the anguish was tor-
ture, censorship, and distancing ourselves from build-
ing democratic institutions. "Today we are debating, 
in Brazil, how to face a long historical cycle of corrup-
tion". It was not something from one government or 
another, it comes from way back", he said.
The Minister stressed that the quality of the concerns 
of Brazil's agenda has improved significantly. He cited 
important achievements in these 30 years of democra-

A agenda da 8ª Conferência Brasileira de Seguros, 
a Conseguro, é reconhecida como o principal evento 
do setor segurador brasileiro, organizada pela Confe-
deração Nacional das Seguradoras (CNseg). Em suma, 
durante os três dias de apresentações (19 a 21 de setem-
bro), no Rio de Janeiro (RJ), houve um consenso entre 
os players: o setor de seguros está em consonância com 
a pauta para o desenvolvimento nacional. A 8ª Con-
seguro reuniu mais de 1.200 participantes nacionais e 
estrangeiros que assistiram a palestras e debates.
Na abertura, um dado que comprova o valor deste mer-
cado: o crescimento previsto para este ano deverá ficar 
na faixa de 6% a 7,5%, segundo considerações do pre-
sidente da CNseg, Marcio Coriolano. Apesar da revi-
são para baixo, Coriolano ressaltou que as perspectivas 
ainda são positivas para 2017, considerando os sinais 
de melhora dos principais indicadores econômicos no 
segundo trimestre, como avanço de 0,2% do Produto 
Interno Bruto (PIB) e o recuo da inflação que, em 12 
meses, acumulou 2,46%.
Ao afirmar que há um alinhamento de interesses mui-
to grande entre as ações do Ministério da Fazenda, do 
governo e do setor de seguros, o secretário Executivo 
do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, ressaltou: 
“Apesar do seu enorme potencial de crescimento (se-
tor segurador) depende de uma adequada regulamen-
tação”. O mercado encerrou julho com expansão no-
minal de 3,5%. Os dados oficiais ainda serão, contudo, 
confirmados pela Susep.
Já o ministro da Saúde, Ricardo Barros, enfatizou a im-
portância de ampliar a oferta de planos de saúde como 
forma de desonerar os custos do SUS, a partir do mo-
mento em que mais pessoas são atendidas pelo siste-
ma privado. O vice-governador do Estado do Rio de 
Janeiro, Francisco Dornelles, foi o último a ter a pala-
vra no painel de abertura, ressaltando, como os demais, 
a importância do seguro e que, sem esta, “a economia 
simplesmente pararia”.
Otimismo. Esse foi o tom do ministro Luiz Roberto 
Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao pro-
ferir a palestra “O Momento Institucional Brasileiro e 
uma Agenda para o Futuro”. Há 40 anos, as angústias 
eram tortura, censura e estarmos distantes de construir 
instituições democráticas. "Hoje estamos debatendo, 
no Brasil, como enfrentar um ciclo histórico longo de cor-
rupção. Não foi uma coisa de um governo ou outro. Vem 
lá de trás”, pontuou. Segundo ele, o grande desafio é como 
elevar o patamar da ética pública e privada brasileira.

Em sintonia com o desenvolvimento

In tune with development
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cy. Barroso also highlighted the merit of Brazil, hav-
ing managed to tame hyperinflation, an indicator that 
increases the abyss of inequality, and expressive social 
inclusion, with more than 30 million that have left the 
absolute poverty line. "We must not try to undermine 
these achievements. Brazil's photography is complex, 
but it's still a good movie that deserves to be celebrat-
ed", believes the Minister.

Panels
On the event’s first day, the panelists on "Regulation 
and Market Development" were incisive in their ap-
proaches. In general, the representatives of the main 

regulatory bodies support an 
agenda of regulatory simpli-
fication and the development 
of new products. The new 
risks and opportunities gen-
erated by technology marked 
the afternoon of the second 
day of the 8th Congress. Un-
der different perspectives, 
the theme was present in the 
panel of four parallel events: 
the 5th National Meeting of 
Actuaries, the 7th Confer-
ence on Insurance Consumer 
Protection, the 2nd Seminar 
on Risks and Emerging Op-
portunities and the Insur-
ance Service Meeting 2017.
With a much more current 
discussion, the 5th Meeting 
of Actuaries discussed the 
models of solvency in sup-
plementary health. 
In a speech at the first panel 
of the 8th Conseguro's final 
day, greek economist Platon 
Tinios, an adviser to the coun-

try's finance minister from 1996 to 2004, followed the 
discussions on pension reform that did not prevent the 
country from breaking down in 2010. Tinius said, 
however, that Greece and Europe will not be able to 
escape from a model with greater participation of 
private pension. "The system is better than 2010, but 
it is not enough", he said.
Participating in the same panel, economist Paulo Taf-
ner said that Brazil faces a similar problem. According 
to him, parametric reform, which changes the min-
imum retirement age under discussion in Brasilian 
Congress, addresses most of the problem, but a mul-
tidisciplinary model with incentives for participants to 
make other types of savings is needed. "I was convinced 
that we would have reform in May, and now I'm sure 
we will not have this year", said Tafner. (Source: CNseg)

O ministro ressaltou que a qualidade das preocupações 
da agenda do Brasil melhorou significativamente. Ele 
citou importantes conquistas nesses 30 anos de demo-
cracia. Barroso também destacou o mérito do Brasil, 
ao ter conseguido domesticar a hiperinflação, um indi-
cador que aumenta o abismo da desigualdade, e a ex-
pressiva inclusão social, com mais de 30 milhões que 
deixaram a linha de pobreza absoluta. “Não devemos 
tratar com desmerecer essas conquistas. A fotografia 
do Brasil é complexa, mas ainda é um filme bom que 
merece ser celebrado”, acredita o ministro.

Painéis
No primeiro dia do evento, os 
palestrantes do painel “A Regu-
lação e o Desenvolvimento do 
Mercado” foram incisivos em 
suas abordagens. De uma for-
ma geral, os representantes dos 
principais órgãos reguladores 
apoiam uma agenda de simpli-
ficação regulatória e o desenvol-
vimento de novos produtos. Os 
novos riscos e as oportunidades 
geradas pela tecnologia marca-
ram a tarde do segundo dia da 
8ª Conseguro. Sob diferentes 
perspectivas, o tema esteve pre-
sente na pauta dos painéis de 
quatro eventos paralelos: o 5º 
Encontro Nacional de Atuários, 
a 7ª Conferência de Proteção 
do Consumidor de Seguros, o 
2º Seminário de Riscos e Opor-
tunidades Emergentes e o In-
surance Service Meeting 2017.
Com uma discussão bem mais 
atual, o 5º Encontro de Atuários 
debateu os modelos de solvên-
cia na saúde suplementar. 
Em palestra no primeiro painel 
do último dia da 8ª Conseguro, o economista grego 
Platon Tinios, assessor do ministro da Fazenda de seu 
país entre 1996 e 2004, acompanhou as discussões so-
bre reforma da previdência que não evitaram a quebra 
do país em 2010. Tinius afirmou, porém, que a Grécia 
e a Europa não conseguirão fugir de um modelo com 
maior participação da previdência privada. “O sistema 
é melhor que o de 2010, mas não é suficiente”, resumiu.
Participando do mesmo painel, o economista Paulo Ta-
fner disse que o Brasil enfrenta problema semelhante. 
Segundo ele, a reforma paramétrica, que altera a idade 
mínima de aposentadoria, em discussão no Congres-
so Brasileiro, ataca a maior parte do problema, mas é 
necessário um modelo multidisciplinar com incentivos 
aos participantes para que façam outros tipos de pou-
pança. "Estava convencido de que teríamos reforma em 
maio. Agora, tenho certeza que não teremos mais esse 
ano”, lamentou Tafner. (Fonte: CNseg)

Coriolano: perspectivas para o setor são positivas para 2017
Coriolano: perspectives for the sector are positive for 2017
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In order to define the company's actions for the coming 
year, SOM.US Brasil held its first annual convention, 
bringing together the leaders of branches in the coun-
try with the company’s areas leaders. The event was co-
ordinated by Wholesale CEO for Latin America, Fábio 
Basilone, Brazilian Reinsurance Director Eduardo To-

ledo, and Busi-
ness Vice Pres-
ident Augusto 
Brum. "We have 
made a strate-
gic immersion 
and deepened 
the discussions 
on all aspects 
of our opera-
tion, setting the 
strategic bases 
for 2018", ex-
plained Basi-
lone.
Some topics 
such as the abil-
ity to create an 
insurance with 
reinsurance dis-
tribution chan-

nel, the future paths of insurance distribution and the 
possibility of working as a sales partner, driving the 
results of insurers, have been discussed and should 
guide the company's performance. The CEO recalled 
the extensive changes since the announcement of the 
incorporation of SOM.US Holding International ear-
lier this year.
In 2017, the company implemented the integration 
project with the other Latin American countries - Ec-
uador, Mexico and Uruguay, as well as presenting its 
group of CEOs for the areas of reinsurance - Benefits, 
Marine and Non-Marine - and Advice of Insurance 
(Wholesale). "Now we are entering a new stage - con-
solidating the operation in Latin America with the ex-
isting offices and also looking for acquisition opportu-
nities that expand our presence to other countries in 
the region. It is a new paradigm. We began to look not 
only at Brazil, but at all Latin America as our market", 
concluded Basilone

Com o objetivo de definir as ações da companhia 
para o próximo ano, a SOM.US Brasil realizou sua pri-
meira convenção anual, reunindo os líderes das filiais 
no país com os líderes de área da companhia. O evento 
teve a coordenação do CEO de Wholesale para a Amé-
rica Latina, Fábio Basilone, do diretor-presidente de 
Resseguros no Bra-
sil, Eduardo Tole-
do, e do vice-pre-
sidente Comercial, 
Augusto Brum. 
“Fizemos uma 
imersão estratégi-
ca e aprofundamos 
as discussões sobre 
todos os aspectos 
da nossa opera-
ção, definindo as 
bases estratégias 
para 2018”, expli-
cou Basilone.
Alguns temas 
como a capacidade 
em criar um canal 
de distribuição de 
seguro com resse-
guro, os caminhos 
futuros da distribuição de seguros e a possibilidade de 
trabalhar como parceira de vendas, impulsionando os 
resultados das seguradoras, foram discutidos e deverão 
nortear a atuação da companhia. O CEO lembrou as 
profundas transformações ocorridas desde o anúncio 
da constituição da SOM.US Holding International, no 
início deste ano.
Em 2017, a companhia concretizou o projeto de in-
tegração com os demais países da América Latina 
– Equador, México e Uruguai, além de apresentar ao 
mercado o seu grupo de CEOs para as áreas de resse-
guros – Benefits, Marine e Non-Marine – e Assessoria 
de Seguros (Wholesale). “Agora, estamos entrando em 
uma nova etapa – a consolidação da operação na Amé-
rica Latina com os escritórios já existentes e também 
olhando para oportunidades de aquisição que ampliem 
nossa presença para outros países da região. É um novo 
paradigma. Passamos a olhar não mais apenas o Brasil, 
mas toda a América Latina como nosso mercado de 
atuação”, concluiu Basilone.

MeRcAdO

Convenção estratégica
Strategic pact

MARKeT pLAce

Convenção reuniu líderes das filiais no país com os de área da companhia
Convention brought together branch leaders in the country with those of the company area
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Achievements deserve celebration
It was a special night. The Omint Group celebrated its 
main achievements at the Jockey Club in São Paulo, 
such as the launch of Individual Life Insurance, results 
from Omint Saúde and increased presence in the main
digital platforms, providing strategic audiences with new 
experiences with the brand.

The partnership 
further tight-
ened the compa-
ny's relationship 
with doctors and 
executives from 
major hospitals 
and laborato-
ries, corporate 
clients, brokers, 
travel agencies, 
business part-
ners, and others.
Omint Saúde 
continues to in-
vest in its health 
promotion pro-
grams aimed 
at the mapping 
and mitigation 
of risks of client 
companies, of-

fering a wide diagnosis of the use of plans, incidence 
of chronic diseases and management of complex cases.

Longevity’s achievement
On October 18, Bradesco Seguros holds the 12th Brad-
esco Longevity Forum in São Paulo. On this occasion, 
the winners of the seventh edition of the Longevity 
Awards will be presented, covering journalism, life his-
tories and longevity research, the latter focusing on the 
academic community. "Our main objective is to spread 
to Brazilian society the importance of achieving lon-
gevity in its broader concept, valuing actions that rec-
oncile financial planning with active and healthy aging, 
quality of life and well-being", says Grupo Bradesco Se-
guros director, Alexandre Nogueira.
Brazil is today one of the fastest aging countries in the 
world. According to IBGE projections, the country will 
have an increase of 1 million elderly people each year 
in the next ten years, and will reach 2060 with 73.5 mil-
lion people over 60. "If we are going to live longer, we 
will prepare ourselves for situations that are absolutely 
foreseen", concludes Nogueira

Realizações merecem celebração
Foi uma noite especial. O Grupo Omint comemorou 
no salão nobre do Jockey Club de São Paulo seus prin-
cipais triunfos pelas realizações da companhia, como o 
lançamento do Seguro de Vida Individual, resultados 
da Omint Saúde e ampliação da presença nas princi-
pais plataformas digitais, proporcionando aos públicos 
estratégicos novas 
experiências com 
a marca.
A confraterniza-
ção estreitou ainda 
mais o relaciona-
mento da compa-
nhia com médicos 
e executivos dos 
principais hospi-
tais e laboratórios, 
clientes corpo-
rativos, correto-
res e agências de 
viagem, parceiros 
comerciais, entre 
outros. A Omint 
Saúde segue in-
vestindo nos seus 
programas de pro-
moção de saúde 
voltados ao ma-
peamento e mitigação de riscos das empresas clientes, 
oferecendo amplo diagnóstico de uso dos planos, incidên-
cia de doenças crônicas e gestão de casos complexos.

Conquista da longevidade
A Bradesco Seguros realiza neste dia 18 de outubro, 
em São Paulo, o XII Fórum da Longevidade Brades-
co. Na ocasião, serão conhecidos os vencedores da 
sétima edição dos Prêmios Longevidade, contemplan-
do as modalidades de jornalismo, histórias de vida e 
pesquisa em longevidade, esta última voltada à comu-
nidade acadêmica. “Nosso principal objetivo é difundir 
à sociedade brasileira a importância da conquista da 
longevidade em seu conceito mais amplo, valorizan-
do ações que conciliem planejamento financeiro com 
envelhecimento ativo e saudável, qualidade de vida e 
bem-estar”, destaca o diretor do Grupo Bradesco Se-
guros, Alexandre Nogueira.
O Brasil é hoje um dos países que mais rapidamente 
envelhecem no mundo. Segundo projeções do IBGE, o 
país terá acréscimo de 1 milhão de idosos a cada ano, 
nos próximos dez anos, e chegará a 2060 com 73,5 
milhões de pessoas acima de 60 anos. “Se vamos viver 
mais, vamos nos preparar para situações que são abso-
lutamente previstas”, conclui Nogueira.

Fundador da Omint, Juan Carlos Villa Larroudet (4º da dir. p/ esq.), e diretores: conquistas no mercado
Founder of Omint, Juan Carlos Villa Larroudet (4th from right), and directors: achievements in the market
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Insurance Corp - What are the opportunities that 
HDI Global considers for the placement of large cor-
porate risks in Brazil?
Christian Hinsch - Our company is founded in 1903 
by german industry. We have expertise for within the 
Industry to subcribe any bearable risk. Brazil is a great 
market for experts implement their services and products.

IC - Given HDI’s international 
expertise, what will be the appe-
tite to expand the business port-
folios, with regards to offering 
products?
CH - We can offer any cover to 
our clients. We are innovation 
leaders, with coverage for Clin-
ical Trials, for instance. We are 
also preparing coverage for Cy-
ber Risks (apply for Susep). We 
are highly focused on industry, 
and infraestucture.
Guillermo Leon – The Brazil-
ian market is still quite young, 
and we foresee a new phase for 
growth. Coverages such as D&O 
and E&O are on the uprising This 

is our 3rd year with HDI Global 
that started covering basicly property/marine.

IC - What is the main channel of distribution?
CH - We always work with brokers. We have programs, 
that only five companies in the world can provide, and 
offices in 35 countries. We work with international and 
local brokers to offer Brazilian companies the same 
quality of services and products we offer worldwide.

IC - Have the results achieved in Brasil been encour-
aging for the company?
CH – Yes. Our revenues from local clients grew from 
R$ 14 million to R$ 160 million. The revenue from 
Global Programs in Brazil reached R $ 135 million 
(numbers from 2014 to 2017).

Insurance Corp - Quais são as oportunidades que a 
HDI Global considera para a colocação de grandes 
riscos corporativos no Brasil?
Christian Hinsch - Nossa empresa foi fundada em 
1903 pela indústria alemã. Temos experiência nesta 
indústria para subscrever qualquer risco suportável. O 
Brasil é um ótimo mercado para especialistas imple-
mentarem seus serviços e produtos.

IC - Dada a experiência internacio-
nal da HDI, qual será o apetite para 
expandir as carteiras de negócios no 
que diz respeito à oferta de produtos?
CH – Nós podemos oferecer qual-
quer cobertura aos nossos clien-
tes. Somos líderes de inovação, 
com cobertura para ensaios clíni-
cos, por exemplo. Estamos tam-
bém preparando cobertura para 
cyber riscos. Focamos fortemente 
na indústria e infraestrutura.
Guillermo Leon - O mercado brasi-
leiro ainda é bastante jovem e temos 
previsão de uma nova fase de cres-
cimento. Coberturas como D&O e 
E&O estão em alta. Este é o terceiro 
ano que a HDI Global começou a co-
brir basicamente property/marine.

IC - Qual é o principal canal de distribuição?
CH - Sempre trabalhamos com corretores. Temos pro-
gramas disponibilizados por apenas cinco empresas no 
mundo, e escritórios em 35 países. Trabalhamos com 
intermediários internacionais e corretores locais para 
ofertar às empresas brasileiras a mesma qualidade de 
serviços e produtos que oferecemos em todo o mundo.

IC - Os resultados alcançados no Brasil foram encorajado-
res para a empresa?
CH – Sim. Nossas receitas de clientes locais cresceram de R$ 
14 milhões a R$ 160 milhões. A receita de Programas Globais 
no Brasil atingiu R$ 135 milhões (números de 2014 a 2017).

Hinsch: "Podemos oferecer qualquer cobertura aos clientes"
Hinsch: "We can offer any cover to our clients"

RESULTADO

Previsão de crescimento no Brasil
Growth prognostic in Brazil
O presidente do Conselho de Administração da HDI Global SE, Christian Hinsch, falou dos resul-
tados da operação no país e dos planos para o próximo ano à revista Insurance Corp

HDI Global SE Chairman and CEO, Christian Hinsch, said the results of the operation in the 
country and plans for next year to the Insurance Corp magazine
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PROJETO            PROJECT

"We understand that the broker is a fundamental part 
of our business. Therefore, listening to their demands, 
suggestions and ideas is an important pillar to continue 
growing in the Brazilian market”. This statement accu-
rately illustrates the thinking of Grupo Segurador Ban-
co do Brasil e Mapfre president, for the areas of Auto, 
P&C and Affinities, Luis Gutiérrez, in relation to the 
project "Understand to Attend". The project is so im-

portant as to bring together all 
areas of the company.
According to Gutiérrez, the 
group conducts workshops and 
meetings with professionals 
and promotes the expansion of 
communication channels so that 
they receive proposals for im-
provements and creation of solu-
tions in products and processes. 
"Top leadership and all units are 
personally involved in analyzing 
and building solutions through 
a weekly schedule and month-
ly deliverables. It is important 
to note that, based on the sug-
gestions and the dialogues with 
the partners, we have achieved a 
positive and successful balance 
of the action", adds Grupo BB 
and Mapfre president.
There is no set time to complete 

the project because it is continuous, integrating the 
process of product improvement and customer service. 
"Being close to the broker is our business strategy by 
ensuring the company’s growth and the insurance mar-
ket", says the executive. The customer, in turn, is also 
benefited with innovative products.
An example of this approach to the company's main 
partner has resulted in interesting solutions such as the 
launch the SMB Life Insurance, whose policies have the 
right audience: the small and medium-sized business 
owner. Policies that do not require prior inspection are 
issued in up to three hours, insurance payment is made 
through credit card - new that expands the broker’s op-
tions and helps in reducing defaults. Finally, in Gutiér-
rez's view, the dialogue and listening to the demands 
of brokers have been fundamental items for achieving 
the results.

“Entendemos que o corretor é parte fundamental 
do nosso negócio. Portanto, ouvir suas demandas, su-
gestões e ideias é um pilar importante para continuar-
mos crescendo no mercado brasileiro”. Essa afirmação 
ilustra com precisão o pensamento do presidente do 
Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre nas áreas 
de Auto, Seguros Gerais e Affinities, Luis Gutiérrez, em 
relação ao projeto “Entender para Atender”. O projeto 
é tão importante ao ponto de aglu-
tinar todas as áreas da companhia.
Segundo Gutiérrez, o grupo reali-
za workshops e encontros com os 
profissionais e promove a amplia-
ção dos canais de comunicação 
para que estes recebam propostas 
de melhorias e de criação de solu-
ções em produtos e processos. “A 
alta liderança e todas as unidades 
estão envolvidas pessoalmente na 
análise e na criação de soluções, 
por meio de uma agenda semanal 
e entregas mensais de resultados. 
Importante ressaltar que, a partir 
das sugestões e dos diálogos com 
os parceiros, conseguimos um ba-
lanço positivo e bem sucedido da 
ação”, complementa o presidente 
do Grupo BB e Mapfre.
Não há um tempo determinado 
para conclusão do projeto porque 
ele é contínuo, integrando o processo de melhoria dos 
produtos e o atendimento ao cliente. “Estar próximo 
do corretor é a nossa estratégia de negócio ao garantir 
o crescimento da empresa e do mercado segurador”, 
ressalta o executivo. O cliente, por sua vez, também é 
beneficiado com produtos inovadores.
Um exemplo desta aproximação com o principal par-
ceiro da companhia resultou em soluções interessan-
tes, como o lançamento do Seguro de Vida PME, cujas 
apólices possuem público certo: o pequeno e médio 
empresário. As apólices que não necessitam de vistoria 
prévia são emitidas em até três horas, o pagamento do 
seguro é feito por meio de cartão crédito – novidade 
que amplia as opções do corretor e auxilia na redução 
de inadimplência. Enfim, na visão de Gutiérrez, o diá-
logo e a escuta das demandas dos corretores têm sido 
itens fundamentais para o alcance dos resultados.

Gutiérrez: projeto mobiliza todas as áreas da companhia
Gutiérrez: project mobilizes all areas of the company

Diálogo com o corretor gera bons negócios

Talk with brokers produces good deals



Homenagem da Escola Nacional de Seguros aos principais atores desta indústria que,

em parceria, trabalham em prol de um mercado fundamental para o País.

Talvez eles nem saibam...

...mas existe uma indústria
protegendo seus passeios.

12 de outubro
Dia do Corretor de Seguros

16 de outubro
Dia do Securitário

www.funenseg.org.br
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eM TeMpO Up dATe

IRREPARABLE  LOSS
Another irreparable loss for the Brazilian insurance 
market. The former APTS’s president Luis López Váz-
quez, was an uncompromising advocate for the grow-
th of the industry, the work of brokers and insurance 
technicians. Besides that Vázquez carried out studies 
in favor to development of this national economy’s 
important area, presenting its thesis in congresses and 
seminars. After all, he teaches in the National School 
of Insurance. He dedicated his life to work, especially 
to entities. Moreover he was Clube dos Corretores de 
Seguros de São Paulo‘s secretary - director and master-
mind. Finally, Vázquez left an absolute legacy :unconditio-
nal effort to advance insurance industry in the country.

CYBER RISKS AND INSURANCE 
On October 26, Aida Brasil will hold the Seminar "In-
novation, cyber insurance and conflict resolution in 
the new times" in the Sindseg-SP auditorium. Regis-

tration is open and 
free. Registrations 
can be made by 
email aidaeventos@
onecommunication.
com.br. The event, 
from 9 am to 12 pm, 
will feature two pa-
nels, bringing toge-
ther well-known ex-
perts in the subjects 
in question. The 
first will be devo-
ted to the debate on 
cybernetic risks and 
the current coverage 
modalities offered, 
as well as new pro-
ducts that will be on 
the gondolas of the 

Brazilian market. The second panel will address "The 
treatment of data protection in the cyber environment 
and mediation as an effective tool for solving virtual 
conflicts."

IRB RE RANKING UP 
IRB Brasil RE rose eight positions in the world’s 
ranking of reinsurers, reaching the 28th position of 
the sector in premium. The ranking was prepared by 
the AM Best Risk Assessment  Agency and shows that 
IRB Brasil closed the year 2016 with US $ 1.52 billion 
in gross reinsurance premiums. This performance was 
due to the growth of the company's portfolio and the 
appreciation of the real against the US dollar. Another 
survey made by the broker Willis Re confirmed the 
IRB's position as the most profitable reinsurer on the 
planet. The company reported a return on equity of 
27.5% in the first half, against an average of 4.6% of 
the market as a whole.

PERDA IRREPARÁVEL
Mais uma perda irreparável para o mercado de seguros 
brasileiro. O ex-presidente da APTS, Luis López Váz-
quez, foi um defensor intransigente pelo crescimento 
do setor, pelo trabalho dos corretores e dos técnicos em 
seguros. Além disso, Vázquez empreendeu estudos vi-
gorosos em prol do desenvolvimento desta importan-
te área da economia nacional, apresentando suas teses 
em congressos e seminários. Afinal, lecionou na Escola 
Nacional de Seguros. Dedicou sua vida ao trabalho, so-
bretudo às entidades. Além da APTS, foi diretor-secre-
tário e mentor do Clube dos Corretores de Seguros de 
São Paulo (CCS-SP). Enfim, Vázquez deixou um lega-
do primoroso: de esforço incondicional ao avanço dos 
seguros no país.

RISCOS E SEGUROS CIBERNÉTICOS 
No dia 26 de outubro, a Aida Brasil realizará o semi-
nário “Inovação, seguros cibernéticos e as soluções de 
conflitos nos novos 
tempos” no auditório 
do Sindseg-SP. As ins-
crições estão abertas e 
são gratuitas. Podem 
ser feitas pelo e-mail 
aidaeventos@oneco-
municação.com.br. O 
evento, das 9 às 12 ho-
ras, contará com dois 
painéis, reunindo co-
nhecidos especialistas 
nas matérias em pauta. 
O primeiro será dedi-
cado ao debate sobre 
os riscos cibernéticos e 
as atuais modalidades 
de coberturas ofere-
cidas, além de novos 
produtos que estarão 
nas gôndolas do mercado brasileiro. O segundo painel 
abordará “O tratamento da proteção de dados no am-
biente cibernético e a mediação como ferramenta efi-
caz para a solução dos conflitos virtuais”.

IRB RE SOBE NO RANKING
O IRB Brasil RE subiu oito posições no ranking mun-
dial de resseguradoras, alcançando a 28ª posição do 
setor em volume de prêmios. O ranking foi elaborado 
pela agência de avaliação de riscos AM Best e mostra 
que o IRB Brasil fechou o ano de 2016 com US$ 1,52 
bilhão em prêmios brutos de resseguros. Este desempe-
nho foi fruto pelo crescimento da carteira da empresa e 
a valorização do real com relação ao dólar americano. 
Outro levantamento, da corretora Willis Re confirmou 
a posição do IRB como a resseguradora mais lucrativa 
do planeta. A empresa reportou um índice de retorno 
sobre patrimônio líquido de 27,5% no primeiro semestre, 
contra uma média de 4,6% do mercado como um todo.

Vázquez dedicou sua vida ao trabalho, sobretudo às entidades do setor

Vázquez dedicated his life to work, especially to sector's entities 
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cRÉdiTO

Open in June, 2016 Cooperativa de Crédito Mútuo de 
Corretores de Seguros do Estado de São Paulo (Credi-
cor-SP) celebrated its first decade with a 100% growth 
per year. "In the State of São Paulo we are around 30 thou-
sand brokers. I do not know the actual number of active 
professionals, but it serves as a reference. Only 2,200 are 
cooperative’s part. This means that we have a huge field 
to grow", said Credicor-SP president, Luiz Ioels.
The credit union is a non-profit financial institution 
formed by a partnership, which aims to provide credit 
and provide financial services in a simple and advanta-

geous way. Among the various 
products and services that the 
institution offers, two of them 
are most sought after. These 
are personal loans and work-
ing capital. According to Ioels, 
Credicor replaces the tradi-
tional banking services through 
the cooperative sistem because 
its rates are most attractive re-
garding the market, in addition 
to the ease of hiring.
Investment portfolio is the 
third in the order of demand 
of the interested parties. "We 
offer the best remuneration for 
any type of investment and in 
any amount, unlike the prac-
tice in the market that only 
privileges great investors", he 
says. Fourth, they follow the 
credit cards of the Credicor 
banner, following the same 

philosophy of charging as little as possible for the annui-
ty or financing, as well as the overdraft.
For Ioels, there are people who are unaware of the Sicoob 
Credicor system and also do not know the nature of Si-
coob itself. "This is a great management system for our 
activities, with a bank behind us, Bancoob, the sixth larg-
est retail institution in the country, which guarantees up 
to R$ 250,000 through the hiring of a cooperative credit 
guarantee fund, the FGCC". In his opinion, the best form 
of disclosure has been word of mouth. And he explains: 
"I can say that almost 100% of our members become en-
thusiastic partners in our cooperative model".

Inaugurado em junho de 2016, a Cooperativa de 
Crédito Mútuo dos Corretores de Seguros do Estado 
de São Paulo (Credicor-SP) comemorou sua primeira 
década com crescimento de 100% ao ano. “No Estado 
de São Paulo somos aproximadamente 30 mil correto-
res. Não sei o número real de profissionais ativos, mas 
serve como referência. Somente 2.200 são cooperados. 
Isto significa que temos um campo enorme para cres-
cer”, ressaltou o presidente da Credicor-SP, Luiz Ioels.
A cooperativa de crédito é uma instituição financeira 
sem fins lucrativos formada por uma sociedade de pes-
soas, que visa propiciar crédito 
e prestar serviços financeiros de 
forma simples e vantajosa. Entre 
os vários produtos e serviços que 
a instituição oferece, dois deles 
são mais procurados. Tratam-se 
do empréstimo pessoal e para 
capital de giro. Segundo Ioels, a 
Credicor substitui o banco tradi-
cional junto aos cooperados em 
função de suas taxas serem as 
mais atrativas do mercado, além 
da facilidade das contratações.
A carteira de aplicações é a ter-
ceira na ordem de procura dos 
interessados. “Oferecemos as 
melhores remunerações para 
qualquer tipo de aplicação e em 
qualquer valor, diferentemente 
da praxe no mercado que só pri-
vilegia os grandes aplicadores”, 
diz. Em quarto lugar, seguem 
os cartões de crédito da bandeira 
Credicor, seguindo a mesma filosofia de cobrar o mí-
nimo possível pela anuidade ou financiamento, assim 
como o cheque especial.
Para Ioels, há pessoas que desconhecem o sistema Si-
coob Credicor e também não sabem da natureza do 
próprio Sicoob. “Este é um grande sistema gerencia-
dor das nossas atividades, com um banco por trás, o 
Bancoob, a sexta maior instituição de varejo do país, 
que garante até R$ 250 mil por meio da contratação 
de um fundo garantidor de crédito das cooperativas, o 
FGCC”. Em sua opinião, a melhor forma de divulgação 
tem sido o “boca a boca”. E esclarece: “Posso dizer que 
praticamente 100% dos nossos integrantes se tornam 
parceiros entusiastas do nosso modelo cooperativo”.

União para compartilhar vantagens

Uniting to share advantages

      GeT cRediT

Ioels: Credicor-SP possui um campo enorme para crescer
Ioels: Credicor-SP has a huge field to grow
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ENTIDADES ENTITIES

CAMARACOR-SP

The Chamber of Insurance 
Brokers of the State of São 
Paulo (Camaracor-SP) 
held on September 25, 
the 40th “Tribuna Livre”, 
aimed at its members and 
some guests. President 
Pedro Barbato Filho pre-
sented the specialist in 
Coach & Training, Rogério 
Chelucci, who spoke on 
the theme "How big cor-
porations stopped selling 
discount and prospered by 
selling added value”.

                                                                                           
                                                                                            UCS

The Union of Insurance 
Brokers (UCS) received 
the president of Sin-
cor-SP, Alexandre Camil-
lo, in the 7th "Trocando 
Ideias" in this year. The 
event brought together 
members on October 20, 
in São Paulo. The objective 
was to listen to Camillo on 
the main questions raised 
in the plenary session 
composed by the profes-
sionals associated to UCS, 
held at the end of May.

CAMARACOR-SP

A Câmara dos Corretores 
de Seguros do Estado de 
São Paulo (Camaracor-SP) 
realizou, em 25 de setembro, 
a 40ª Tribuna Livre, volta-
da para associados e alguns 
convidados. O presidente 
Pedro Barbato Filho apre-
sentou o especialista em 
coach & training, Rogério 
Chelucci, que falou sobre 
"Como grandes corpora-
ções deixaram de vender 
desconto e prosperaram 
vendendo valor agregado".

UCS

A União dos Corretores 
de Seguros (UCS) recebeu 
o presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo, no 7º 
“Trocando Ideias” do ano. 
O evento reuniu associados 
no dia 20 de outubro, em 
São Paulo. O objetivo foi o 
de ouvir Camillo sobre os 
principais questionamen-
tos levantados na plenária 
composta pelos profissio-
nais associados à UCS, rea-
lizada no fim de maio.
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sompo.com.br

PROCESSO SUSEP: n.º 15414.004615/2008-86. “O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da 
autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização”. CNPJ n.o 61.383.493/0001-80.

S E G U R A N Ç A  E 

T R A N Q U I L I D A D E

P A R A  S U P E R A R

L I M I T E S .

Chegou o Seguro Equipamentos de Mobilidade. Feito sob medida para atender as pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida. Com coberturas para cadeiras de rodas e próteses, esse
seguro protege o equipamento contra eventos de causa externa, tais como quedas, impactos e roubos.
Além disso, conta também com um plano de assistência 24 horas, com serviços exclusivos, como táxi
emergencial, courier, conserto de linha branca, reparos elétricos e hidráulicos, e muito mais.

E para firmar o nosso compromisso com essa causa, a Sompo Seguros apoia a AACD
e agora é uma empresa parceira da Instituição.



generali.com

WE SPEAK
YOUR LANGUAGE
What’s keeping you awake at night?
It’s a question we ask our clients every day.

Today’s commercial world is increasingly global, complex and 
unpredictable. Recognised operating risks are compounded 
by new and even unknown threats, any of which could impact 
long-term growth and success. But businesses increasingly 
face new challenges of growth, innovation and productivity – 
they need the confidence to take bold strategic decisions; to 
invest in new technology, to enter new markets and sectors 
as well as ensuring that existing operations continue to thrive.

At Generali, your challenges are our business.

We speak your language, partner with your company and use 
our global experience, local knowledge and sector insights 
to promote your company’s interests. We’re as interested in 
helping to drive the upside as protecting the downside. Our 
contingent capital and insurance solutions are as original, 
seamless and flexible as your business demands and we 
aspire to add value far beyond resolving your immediate risk 
management needs.


