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MENSAGEM AO MERCADO
MESSAGE TO THE MARKET

TECHNOLOGY IS THE REALITY OF 'NOW'

Insurance Corp ends the year with another im-
maculate edition. Our expectancy for 2018 is bet-
ter as possible. The market will continue to grow 
remarkably and the insurance brokers as main 
partners. A new scenario that start to unfold at 
the beginning of this decade should consolidate 
itself to all players: the collection of technologi-
cal mechanisms as a way to helping and such as 
training to assist insurers, reinsurers and brokers 
in expanding the process of selling products.
In fact, this scenario was evident in the 20th 
Brazilian Congress of Insurance Brokers held in 
Goiânia (GO). The exceptional level of lectures 
and comments from executives and experts during 
Exposeg assented the statement of Sincor-RJ's di-
rector of Education, Arley Boullosa:”There is no 
more room for the broker to give up technology” 
It is unthinkable, in economic activity, and its 
many aspects, no professional project or initiative 
that dispenses tools of the digital age, beyond, of 
course, the breadth of social networks.
In short, innovation experts have brought a clear 
message to insurance brokers: technology has 
come to change behavior, and the insurance in-
dustry, like everyone else, has to join it. It is a 
unanimous view among all the participants heard 
by IC report. One of the organizations fully in-
volved in this reality is Swiss Re Corporate Solu-
tions, which recently entered into a joint venture 
with Bradesco Seguros, creating the third largest 
corporate risk insurer operating in Brazil.
In addition, showing the reader how the associa-
tion of two giants will operate in their fields of ac-
tivity, the magazine exclusively interviewed Swiss 
Re's CEO, Margo Black, a character in our cover 
story, who retires in december after an extensive 
career of good services provided to the market 
and five years ahead of the company. IC also in-
cluded the opinion of some of the main players in 
the industry who paid tribute to Margo.

Good reading to all!

Carlos Pacheco
Editor

TECNOLOGIA É A REALIDADE DO ‘AGORA’

Insurance Corp encerra o ano com mais uma 
edição primorosa. Nossa expectativa para 2018 
é a melhor possível. O mercado continuará cres-
cendo a olhos vistos e terá o corretor de seguros 
e o broker como seus principais parceiros. Um 
novo cenário que começou a se descortinar no 
início desta década deverá se consolidar a todos 
os players: o acervo de mecanismos tecnológicos 
como forma de auxiliar seguradoras, ressegu-
radores e corretores na ampliação do processo 
de venda de produtos.
Aliás, este cenário ficou patente no 20º Congres-
so Brasileiro dos Corretores de Seguros realizado 
em Goiânia (GO). O nível excepcional das pales-
tras e os comentários de executivos e especialis-
tas durante a Exposeg corroboraram a frase do 
diretor de Ensino do Sincor-RJ, Arley Boullosa: 
“Não existe mais espaço para o corretor que abra 
mão da tecnologia”. É inconcebível que na ativi-
dade econômica e suas inúmeras vertentes não 
haja qualquer projeto profissional ou iniciativa 
que prescinda de ferramentas da era digital, além, 
obviamente, da amplitude das redes sociais.
Em suma, especialistas em inovação trouxeram 
uma mensagem clara aos corretores de seguros: a 
tecnologia veio para mudar comportamentos e a 
indústria de seguros, como todas as outras, deve 
se unir a ela. É uma visão unânime entre to-
dos os congressistas ouvidos pela reportagem 
de IC. Uma das organizações envolvidas com 
esta realidade é a Swiss Re Corporate Solutions 
que, recentemente, celebrou uma joint ventu-
re com a Bradesco Seguros, criando a terceira 
maior seguradora de riscos corporativos com 
atuação no Brasil.
Além de mostrar ao leitor como funcionará a as-
sociação de dois gigantes em seus ramos de atu-
ação, a revista entrevistou com exclusividade a 
CEO da Swiss Re, Margo Black, personagem de 
nossa matéria de capa, que se aposenta em de-
zembro, após extensa folha de bons serviços pres-
tados ao mercado e cinco anos à frente da com-
panhia. IC trouxe inclusive a opinião de alguns 
dos principais atores do setor que prestaram sua 
homenagem à Margo.

Boa leitura a todos!
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CORREÇÃO
Na edição 14, página 34, o título correto do artigo em 
inglês é Surety is a not a saving device e não como saiu 
publicado. Na página 35, o último parágrafo foi duplica-
do indevidamente.
RECTIFICATION
In the issue nº 14, page 34, the correct title of the article 
is “Surety is not a saving device” and not as it came out 
published. In page 35, the last paragraph was doubled 
improperly.
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Insurance Corp - One of the conclusions of JLT's la-
test Oil & Gas Seminar is that Brazil is more compe-
titive to receive investments. In your opinion, what 
are the reasons for this thesis?
Rodrigo Protasio - The country is facing the problems 
of corruption. After two years in a deep crisis, we are 
beginning to see changes: an increase in the number of 
hirings with a formal contract, the industry rehearses a 
resumption, the reliability of the business has risen and 
we have an inflation that shows that it is under control. 
Petrobras has shown records of production and pro-
ductivity in the pre-salt fields. We also had the change
of the legislation in Congress that no longer obliges Pe-
trobras to be the sole operator and exclusive of the pre-
-salt and this opens a great window of opportunity for 
investors and international oil operators. The exchange 
rate is also favorable, making Brazilian assets cheap.

IC - But can scandals in the political field not be a 
factor that inhibits such investments?
RP - Surely that is the main factor that can intimidate 
investors. However, the major players in this market are 
foreign groups that have been in Brazil for a long time 
or operate in countries with even more adverse politi-
cal conditions such as authoritarian regimes or dicta-
torships. In this sphere, Brazil even has a legal system 
and a reasonably established democracy compared to 
Nigeria, Angola, Iran, Iraq or Venezuela. Companies 
like Shell, Sompo, Repsol, Total, Exxon, BP already 
know Brazil well. And the Chinese, who show great 
appetite, are already present through Sinopec, CNOCC 
and Petrochina. They are long-term investors.

IC - What is your expectation regarding the inte-
rest of players in infrastructure projects and in-
dustry in general?

RP - In the area of infrastructure we have recently seen 
that the auction for the airports privatization of Flo-
rianópolis, Fortaleza, Salvador and Porto Alegre was a 
success. R$ 3.72 billion were collected, more than 23% 
of goodwill in relation to the expected grant. The win-
ning groups led by France's Vinci, Germany's Fraport 
AG and Switzerland's Zurich Airport will invest more 

Insurance Corp – Uma das conclusões do último Se-
minário de Óleo & Gás da JLT é a de que o Brasil está 
mais competitivo para receber investimentos. Em 
sua opinião, quais as razões que explicam essa tese?
Rodrigo Protasio – O país está enfrentando de frente 
os problemas de corrupção. Após dois anos em uma 
crise profunda estamos começando a ver mudanças: 
aumento no número de contratações com carteira as-
sinada, a indústria ensaia uma retomada, a confiabili-
dade do empresariado subiu e temos uma inflação que 
demonstra estar sob controle. A Petrobras tem mostra-
do recordes de produção e de produtividade nos cam-
pos do pré-sal. Tivemos ainda a mudança da legislação 
no Congresso que não mais obriga a Petrobras a ser a 
única operadora e exclusiva do pré-sal e com isso se abre 
uma grande janela de oportunidade para investidores e 
operadores internacionais de petróleo. O câmbio também 
está favorável, tornando os ativos brasileiros baratos.

IC – Mas os escândalos no campo político não po-
dem ser um fator que inibe tais investimentos?
RP – Com certeza esse é o principal fator que pode in-
timidar os investidores. Contudo, os grandes players 
deste mercado são grupos estrangeiros que estão no 
Brasil há muito tempo ou operam em países com con-
dições políticas ainda mais adversas como é o caso de 
regimes autoritários ou ditaduras. Nessa esfera, o Brasil 
até que tem um sistema legal e uma democracia razoa-
velmente estabelecida se comparado com Nigéria, An-
gola, Irã, Iraque ou Venezuela. Empresas como Shell, 
Sompo, Repsol, Total , Exxon, BP já conhecem bem o 
Brasil. E os chineses, que demonstram grande apetite, 
já estão presentes por meio de Sinopec, CNOCC e Pe-
trochina. São investidores de longo prazo.

IC – Qual é a sua expectativa em relação ao interesse 
dos players nos projetos de infraestrutura e da in-
dústria de um modo geral?
RP – Na área de infraestrutura vimos recentemente 
que o leilão para a privatização dos aeroportos de Flo-
rianópolis, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre foi um 
sucesso. Foram arrecadados R$ 3,72 bilhões, mais de 
23% de ágio em relação à outorga esperada. Os grupos 
vencedores capitaneados pela francesa Vinci, a alemã 

"This country is a window of opportunities"

“País é uma janela de oportunidades”

DIÁLOGO

CEO da JLT Re Brasil, Rodrigo Protasio, analisa o interesse de investidores estrangeiros na área de 
infraestrutura, o atual estágio das privatizações e o mercado de seguro aeronáutico
JLT Re Brasil CEO, Rodrigo Protasio, analyzes the interest of foreign investors in the area of 
infrastructure, the current stage of privatizations and the aeronautical insurance market 
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Protasio: auction`s privatization  airports were  a success at 
important brazilian capitals

Protasio: leilão para a privatização de aeroportos de 
importantes capitais brasileiras foi um sucesso

than double that amount without Brazilian partners. 
That only confirms what I'm saying. We have every-
thing to succeed in the privatizations, so necessary in 
the next rounds of oil auction, especially with the suc-
cess that Petrobras has been having in the exploration 
of the Lula field. In 2016, this field became the largest 
producer of oil and natural gas, producing an average 
of 639.7 thousand barrels per day of oil and 28.6 million 
cubic meters of natural gas per day. It is the biggest pro-
duction in the history of Brazil, beating the record that 
was of Campo de Marlin.

IC - Should the corporate risk issue be treated with 
more attention by companies in the face of recent 
events in the country?
RP - Yes. Let's see an ever-greater movement of invest-
ment in the areas of compliance. I think there will also 

be a significant move towards 
changing the protectionist le-
gislation of national content in 
the oil industry. This will have 
to be flexible to attract the ne-
cessary investments because 
the domestic industry can not 
meet all the demand and we 
must be competitive.

IC - Do you believe that the 
performance regulation impo-
sed on local reinsurers is a limi-
ting factor in the formulation 
of solutions for customers?
RP - I do not believe it. IRB Bra-
sil RE has great capacity and 
has been, besides competitive, 
always ready to give solutions to 
the industry. I believe we have 
capacity and it was not for lack 

of insurance that some projects 
stopped going on in the coun-

try. In Brazil there is full capaci-
ty to offer local and competitive 

reinsurance solutions to the oil market.

IC - What is your analysis of the current aviation in-
surance market?
RP - This market suffered from the crisis that led to 
less investment and a slowdown in the hiring of new 
aircraft, reducing the private and commercial fleets of 
airlines. I believe the aviation insurance market meets 
conditions of doubling in size in five years because in-
surance penetration is still low. In addition, the con-
tracting of civil liability insurance is made at the mini-
mum limit, where many owners and operators only buy 
compulsory insurance (Reta). There is a lot of potential 
to grow in this segment with new risks that arise such 
as the increase in the use of drones and the populariza-
tion of these equipments.

Fraport AG e a suíça Zurich Airport vão investir mais 
que o dobro dessa quantia sem sócios brasileiros. Isso 
só confirma o que estou dizendo. Temos tudo para ter 
sucesso nas privatizações tão necessárias nas próximas 
rodadas de leilão de petróleo, principalmente com o su-
cesso que a Petrobras vem tendo na exploração do campo 
de Lula. Em 2016, este campo tornou-se o maior produtor 
de petróleo e gás natural, produzindo em média 639,7 mil 
barris por dia de petróleo e 28,6 milhões metros cúbicos 
diários de gás natural. É a maior produção na história do 
Brasil, batendo o recorde que era do Campo de Marlin.

IC – O tema risco corporativo deve ser tratado com 
mais atenção pelas empresas em face dos últimos 
acontecimentos no país?
RP – Sim. Vamos ver um movimento cada dia maior de 
investimento nas áreas de compliance. Acho que have-
rá uma movimentação importante 
também para a mudança da legis-
lação protecionista do conteúdo 
nacional na indústria de petróleo. 
Isso vai ter de ser flexibilizado para 
atrair os investimentos necessários 
porque a indústria nacional não tem 
condições de atender toda a deman-
da e temos de ser competitivos.

IC – Acredita que a regulação 
imposta à atuação das ressegu-
radoras locais é um limitador 
quanto à formulação de soluções 
para os clientes?
RP – Não acredito. O IRB Brasil 
RE possui grande capacidade e 
tem sido, além de competitivo, 
sempre pronto a dar soluções para 
a indústria. Creio que temos capa-
cidade e não foi por falta de segu-
ro que algum projeto deixou de 
seguir adiante no país. No Brasil 
há plena capacidade de se ofere-
cer soluções de resseguro locais e 
competitivas para o mercado de petróleo.

IC – Qual é sua análise sobre o atual mercado de se-
guro aeronáutico?
RP – Esse mercado sofreu com a crise que levou a me-
nos investimentos e uma desaceleração na contratação 
de novas aeronaves, reduzindo as frotas privadas e co-
merciais das empresas aéreas. Acredito que o mercado 
de seguro aeronáutico reúne condições de dobrar de ta-
manho em cinco anos porque a penetração dos seguros 
ainda é baixa. Além disso, a contratação do seguro de 
responsabilidade civil é feita no limite mínimo, onde 
muitos proprietários e operadores somente compram 
o seguro obrigatório (Reta). Há muito potencial para 
crescer nesse segmento com novos riscos que surgem 
como a ampliação da utilização de drones e a populari-
zação destes equipamentos.

DIALOGUE 
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Opportunity to discuss the virtues and challenges 
in the sector, looking for feasible solutions for the next 
two years. This was the main objective of the 3rd Su-
pplementary Health Forum, organized by FenaSaúde, 
in the words of the entity’s president, Solange Beatriz 
Palheiro Mendes. The event took place in São Paulo in 
early October. Solange Beatriz defends the sector as a 
powerful agent of the national economy, representing 
2.6% of the Brazilian GDP.
According to the leader, the supplementary health is 
responsible for the health care of nearly 70 million be-
neficiaries. "We have fulfilled our role. Last year, even 
with the withdrawal of 1.5 million beneficiaries, we 
performed 1.4 billion procedures, including consulta-
tions, exams, therapies and hospitalizations. All these 
services represented R$ 137 billion in medical and den-
tal care expenses. Amount paid by employers and citi-
zens and destined for the immense productive chain of 
health, which goes from doctors and other health pro-
fessionals; manufacturers of medicines and materials; 
to hospitals and laboratories", she said.
According to the president of FenaSaúde, if the solu-
tions have not yet been implemented, diagnosing pro-
blems have already been carried out: "Since the enact-
ment of Law nº 9.656, almost 20 years have passed and 
much has changed in Brazil and in the world. Therefo-
re, our regulatory framework needs to be updated. The 
question is no longer 'if health is priceless, medicine 
has cost'; today, this cost is getting unbearble”.
For Solange Beatriz, the entire health production 
chain knows that it is necessary to change the model 
of access and financing. "We have to agree and take 
the first steps. We have to bring consumers, provi-
ders, health professionals and regulators to objecti-
vely discuss solutions".

Unfavorable situation
With the authority of former president of FenaSaúde 
and Bradesco Saúde, the president of CNseg, Márcio 
Coriolano, at the opening of the event, used a figure of 
language to define the current moment in the produc-
tion chain of supplementary health: "The rope is very 
stretched ". Supplementary health, especially after 2015, 
he said, has been the scene of very intense debating, ag-
gravated even more by the unfavorable conjuncture in 
which the country is. A situation that leads consumers, 
that cannot afford to pay the bill, not to want more pro-
mises, but, rather, more support from the State.

Oportunidade para debater as virtudes e os desafios 
do setor, mirando possibilidades de soluções viáveis 
para os próximos dois anos. Este foi o principal objeti-
vo do 3º Fórum da Saúde Suplementar, organizado pela 
FenaSaúde, nas palavras da presidente da entidade, So-
lange Beatriz Palheiro Mendes. O evento aconteceu em 
São Paulo no início de outubro. Solange Beatriz defen-
de o setor como poderoso agente da economia nacio-
nal, representando 2,6% do PIB brasileiro.
Segundo a dirigente, a saúde suplementar é respon-
sável pela atenção à saúde de quase 70 milhões de 
beneficiários. “E temos cumprido nosso papel. Ano 
passado, mesmo com a saída de um milhão e meio de 
beneficiários, realizamos 1,4 bilhão de procedimentos, 
sejam consultas, exames, terapias e internações. Todos 
esses atendimentos representaram R$ 137 bilhões em 
despesas na assistência médica e odontológica. Valor 
custeado pelos empregadores e cidadãos e destinado 
à imensa cadeia produtiva da saúde, que vai desde 
médicos e demais profissionais de saúde; fabrican-
tes de medicamentos e materiais; até hospitais e la-
boratórios”, declarou.
Segundo a presidente da FenaSaúde, se as soluções ain-
da não foram concretizadas, os diagnósticos dos pro-
blemas já foram realizados: “Desde a promulgação da 
Lei nº 9.656 já se passaram quase 20 anos e muita coisa 
mudou no Brasil e no mundo. Portanto, o nosso marco 
regulatório precisa se atualizar. A questão deixou de ser 
'se a saúde não tem preço, a medicina tem custo'; hoje, 
este custo está ficando impagável”.
Para Solange Beatriz, toda a cadeia produtiva da saúde 
sabe que é preciso mudar o modelo de acesso e de fi-
nanciamento. “Falta pactuar e dar os primeiros passos. 
Temos que trazer consumidores, prestadores, profis-
sionais de saúde e reguladores para discutir objeti-
vamente as soluções”.

Conjuntura desfavorável
Com a autoridade de ex-presidente da FenaSaúde e 
da Bradesco Saúde, o presidente da CNseg, Márcio 
Coriolano, na abertura do evento, utilizou uma figura 
de linguagem para definir o atual momento na cadeia 
produtiva da saúde suplementar: “A corda está muito 
esticada”. Saúde suplementar que, principalmente de-
pois de 2015, disse ele, tem sido palco de debates muito 
intensos, agravados ainda mais pela conjuntura desfa-
vorável em que o País se encontra. Conjuntura que 
leva os consumidores, que já não conseguem pagar 

Next biennium agenda
Uma agenda para o próximo biênio

SAÚDE SUPLEMENTAR
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Solange Beatriz: questão deixou de ser 'se a saúde não tem preço, a medicina tem custo' 

Solange Beatriz: question is no longer 'if health is priceless, medicine has cost' 

"We need a Real Health Plan for stabilization of access 
and costs", he said, also recalling a recent warning from 
the Minister of Planning, Dyogo Oliveira, saying soon, 
health problems in Brazil could become even more 
serious than Social Security. However, the president 
of CNseg understands that the sector has enough 
intelligence and experience so that we can agree on 
a minimum program. "There's just no more time to 
lose", he said.
Representing the National Supplementary Health 
Agency (ANS), the substitute CEO, Leandro Fonseca 
da Silva, said the agency is aware of challenges that need 
to be faced, identifying, as the main one, the financing 

of health care, 
a g g r a v a t e d 
by the aging 
of the popu-
lation and by 
the increasing 
costs of incor-
porating new 
technologies. 
Still agreeing 
with Solange 
and Coriola-
no, he stres-
sed the urgen-
cy for action, 
stating that it 
is necessary 
to construct a 
narrative that 
makes sense 
for consu-
mers, compa-

nies and government regarding the measures that 
must be taken. Leandro also said that the way to 
find solutions inevitably passes through the dialo-
gue between the agents of the sector and that, for 
that, count on the ANS.

Authorities
Also present at the opening table were the Health Co-
alition Institute’s and UnitedHealth Group Brasil Pre-
sident, Claudio Lottenberg and the Brazilian College 
of Health Executives (CBEXs) Chairman of the Bo-
ard and the National Association of Private Hospitals 
(ANAHP) Chairman of the Board, Francisco Balestrin. 
The first highlighted the sector’s strength, responsible 
for 5 million direct and indirect jobs that, despite the 
crisis, increased employability in 2016. The second also 
stressed that the sector needs to show the population 
and the government its importance, but this only it will 
be possible when everyone understands that "we are in 
the same boat". (FenaSaúde)

a conta, a não quererem mais promessas, mas, sim, 
mais amparo do Estado.
“Precisamos de um Plano Real da Saúde Suplementar 
para estabilização do acesso e dos custos”, afirmou, 
lembrando ainda de um alerta recente do Ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira, para quem, dentro em 
breve, os problemas da saúde no Brasil poderão se tor-
nar ainda mais sérios que os da Previdência. Entretan-
to, o presidente da CNseg entende que o setor possui 
suficientes inteligências e experiências para que possa-
mos pactuar um programa mínimo. “Só não há mais 
tempo a perder”, concluiu.
Representando a Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), 
o diretor-presi-
dente substituto, 
Leandro Fonse-
ca da Silva, afir-
mou que a agên-
cia está ciente 
dos desafios que 
precisam ser en-
frentados, iden-
tificando, como 
o principal, o do 
financiamento 
da assistência 
à saúde, agra-
vado pelo en-
ve l he c imento 
da população 
e pelos custos 
crescentes da 
incorporação 
de novas tecno-
logias. E ainda concordando com Solange e Coriolano, 
ressaltou a urgência da necessidade da ação, afirmando 
que é preciso construir uma narrativa que faça sentido 
para consumidores, empresas e governo a respeito das 
medidas que devem ser tomadas. Leandro disse, ainda, 
que o caminho para o encontro de soluções passa ine-
vitavelmente pelo diálogo entre os agentes do setor e 
que, para isso, podem contar com a ANS.
Também presentes à mesa de abertura estiveram o 
presidente do Instituto Coalizão Saúde e Presidente 
do UnitedHealth Group Brasil, Claudio Lottenberg, e 
o presidente do Conselho de Administração do Colé-
gio Brasileiro de Executivos da Saúde (CBEXs) e pre-
sidente do Conselho de Administração da Associação 
Nacional de Hospitais Privados (ANAHP), Francisco 
Balestrin. O primeiro destacou a pujança do setor, res-
ponsável por 5 milhões de empregos diretos e indiretos 
que, apesar da crise, aumentou a empregabilidade em 
2016. E o segundo também destacou que o setor preci-
sa mostrar à população e ao governo sua importância, 
mas isso só será possível quando todos entenderem que 
“estamos no mesmo barco”. (FenaSaúde)

SUPPLEMENTARY HEALTH
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Gonçalves: panorama macroeconômico afetou o desenvolvimento do setor 
Gonçalves: macroeconomic scenario affected the sector’s development

Civil Liability and Surety Insurance were the topics 
discussed in an event sponsored by Haüptli Advoga-
dos and Associados recently in São Paulo. The seminar 
"News on Financial Lines and Civil Liability" brought 
the word of some of the industry's top experts. AXA 
Brasil's surety director, Rogério dos Santos Gonçalves, 
for example, said that the macroeconomic outlook af-

fected the sector’s 
development. On 
average, accor-
ding to Gonçal-
ves, the portfolio 
grows 26% per 
year. By 2016, 
growth has fal-
len to 21%.
In the civil lia-
bility segment, 
Argo Seguros su-
perintendent of 
Financial Lines 
and RC, Luiz 
Gustavo Ferrei-
ra Galrão, com-
mented on the 
most requested 
risks. He pointed 

out that risk insurance was quite sought after, as was 
D&O, following the worldwide hacking attack at the 
end of last June. Galrão notes a business opportunity in 
the sale of blended insurance format. For him, it is okay 
to mix the different risks in an insurance plan, but the 
practice is still little disseminated in the country. "The-
re is no restriction on Susep regarding this", he said. 
However, according to Galrão, even with great de-
mand from customers, this insurance distribution 
is not effective.
The president of Berkley Seguros, José Marcelino Ris-
den, gave the seminar’s closing lecture. Risden pre-
sented the effects of crisis in relation to the fall in the 
number of surety contracts. Risden argues that the 
reduction of public investment, making it impossible 
for large investors to participate in bids, and the signifi-
cant reduction of contracts of the judiciary modality 
were preponderant factors that determined the poor 
performance of the portfolio, on average, in relation 
to the last years.

Responsabilidade Civil e Seguro Garantia foram 
os temas tratados em evento promovido pela Haüptli 
Advogados e Associados recentemente em São Paulo. 
O seminário “Atualidades sobre as Linhas Financeiras 
e Responsabilidade Civil” trouxe a palavra de alguns 
dos maiores especialistas do setor. O diretor de garan-
tia da AXA Brasil, Rogério dos Santos Gonçalves, por 
exemplo, afirmou 
que o panorama 
macroeconômico 
afetou o desenvol-
vimento do setor. 
Em média, segun-
do Gonçalves, a 
carteira cresce 
26% ao ano. Já 
em 2016, o cres-
cimento caiu 
para 21%.
No segmento de 
responsabilidade 
civil, o superin-
tendente de Li-
nhas Financeiras e 
RC da Argo Segu-
ros, Luiz Gustavo 
Ferreira Galrão, 
comentou sobre os riscos mais solicitados. Desta-
cou que o seguro cyber foi bastante procurado, assim 
como o D&O, após o ataque em âmbito mundial feito 
por hackers no fim de junho último. Galrão observa 
uma oportunidade de negócios na venda do seguro de 
forma blend (mistura). Para ele, não há problema em 
misturar os diferentes riscos em um plano de seguro, 
mas a prática ainda é pouco disseminada no país. “Não 
existe restrição na Susep quanto a isso”, ressaltou. Con-
tudo, segundo Galrão, mesmo com grande demanda 
de clientes, a distribuição deste seguro não é efetivada.
O presidente da Berkley Seguros, José Marcelino Ris-
den, fez a palestra de encerramento do seminário. Ris-
den apresentou os efeitos da crise em relação à queda 
do número de contratos com Seguro Garantia. Risden 
defende que a redução do investimento do poder pú-
blico, ao impossibilitar grandes investidoras de parti-
cipar de licitações, e a diminuição significativa de con-
tratos da modalidade de garantia judicial foram fatores 
preponderantes que determinaram a baixa performan-
ce da carteira, na média, em relação aos últimos anos.

Market analysis of financial lines
Análises do mercado de linhas financeiras

SEMINARSEMINÁRIO
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"There is no more space for the broker who gives 
technology". This statement by the Rio de Janeiro In-
surance Brokers Union (Sincor-RJ), the Education di-
rector’s Arley Boullosa, illustrated well one of the big-
gest events of its kind, the 20th Brazilian Congress of 
Insurance Brokers. The event, held jointly by the Na-
tional Federation of Insurance Brokers (Fenacor) and 
Sincor Goiás, presented the theme "The Insurance Sec-
tor at the Digital Era", last October, at the Convention 
Center of Goiânia(GO), attracted the attention of pro-
fessionals from all over the country. Simultaneously, 
the 18th Exposeg took place.
According to Armando Vergilio’s estimatives, Fenacor’s 
president, the event was followed by 19 thousand peo-
ple in social networks and 6.8 thousand on the internet. 
Vergilio also calculates that there was a great profes-
sionals’ participation in the workshops - about 800 bro-
kers attended the presentations. "Atendees left Goiânia 
with several provocations and challenges", he said.
More than two thousand people were present at the 
event’s opening. Composing the table, a respectable 
team of authorities. First to speak, president of Fenacor 
said that technology can not replace the knowledge and 
quality of service provided by the broker, whose role 
is to add values and benefits. The leader called for the 
category to propose bold solutions in terms of creating 
new products to overcome a kind of "crisis of creativity".
Following the same line of reasoning, the presidents 
of the National Insurance School (ENS), Robert Bittar, 
and Sincor-GO, Henderson Rodrigues, accentuated 
the challenges that the market will face, maintaining 
the trend of growth above the average of the other eco-
nomic segments. Bittar emphasized the contribution 
of the School to the evolution of the sector, through 
qualification and training of manpower, by mention-
ing, as an example, the offer of postgraduate distance 
courses. Rodrigues emphasized: "The market produc-
es the equivalent of 6% of the Brazilian GDP. In de-
veloped countries, the share of GDP is already in the 
double-digit range”.

“Não existe mais espaço para o corretor o que abre 
mão da tecnologia”. Essa frase proferida pelo diretor de 
Ensino do Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio 
de Janeiro (Sincor-RJ), Arley Boullosa, ilustrou bem 
um dos maiores eventos em seu gênero, o 20º Congres-
so Brasileiro dos Corretores de Seguros. Realizado em 
outubro no Centro de Convenções de Goiânia(GO), o 
congresso atraiu os olhares de profissionais de todo o 
País. O evento – realização conjunta da Federação Na-
cional dos Corretores de Seguros (Fenacor) e o Sincor 
Goiás – apresentou o tema “O Setor de Seguros na Era 
Digital”. Paralelamente, aconteceu a 18ª Exposeg.
Segundo cálculos do presidente da Fenacor, Armando 
Vergilio, o acontecimento foi acompanhado por 19 mil 
pessoas nas redes sociais e 6,8 mil na internet. Vergi-
lio também calcula que houve grande participação dos 
profissionais nas oficinas de trabalho – cerca de 800 
corretores assistiram às apresentações. “Os congres-
sistas deixaram Goiânia com várias provocações e 
desafios”, ressaltou.
Mais de duas mil pessoas marcaram presença na aber-
tura do evento. Compondo a mesa, um time respei-
tável de autoridades. Primeiro a falar, o presidente da 
Fenacor afirmou que a tecnologia não pode substituir 
o conhecimento e a qualidade do serviço prestado pelo 
corretor, cujo papel é o de agregar valores e benefícios. 
O dirigente conclamou a categoria a propor soluções 
arrojadas em termos de criação de novos produtos para 
superar uma espécie de “crise de criatividade”.
Seguindo esta mesma linha de raciocínio, os presiden-
tes da Escola Nacional de Seguros, Robert Bittar, e do 
Sincor-GO, Henderson Rodrigues, acentuaram os de-
safios que o mercado terá pela frente, mantendo a ten-
dência de crescimento acima da média dos demais seg-
mentos econômicos. Bittar enfatizou a contribuição da 
Escola para a evolução do setor, por meio da qualifica-
ção e da formação de mão de obra, ao mencionar, como 
exemplo, a oferta de cursos a distância de pós-graduação. 
Já Rodrigues acentuou: “O mercado gera o equivalente a 
6% do PIB brasileiro. Mas, nos países desenvolvidos, a fatia 
no PIB já está na faixa dos dois dígitos”.
O tom de otimismo marcou as considerações do pre-
sidente da Confederação Nacional das Seguradoras 

Technological challenges and 
breaking paradigms

Desafios tecnológicos e 
quebra de paradigmas
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Congresso dos Corretores trouxe uma nova e fantástica realidade aos participantes: a era digital
Brokers congress brought a new and fantastic reality to participants: the digital age 

Por/By Carlos Pacheco
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Vergilio, na abertura: categoria deve propor soluções arrojadas em termos de criação de novos 
produtos para superar espécie de “crise de criatividade” 
Vergilio, in the opening: category must propose bold solutions in terms of creating new products to 
overcome a kind of "crisis of creativity"
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The tone of optimism marked the National Confedera-
tion of Insurers’ (CNseg) president, Márcio Coriolano 
considerations. According to him, the sector is more 
mature and strong, with assets of around R$ 1 tril-
lion. As benefits and indemnities, the society receives 
around R $ 460 billion. "We want to be at the center of 
public development policies, because insurance rhymes 
with progress", he said.
In his pronouncement, Susep’s Superintendent, Joa-
quim Mendanha, stressed the importance of taking 
bold actions in the sector, although there is, according 
to him, dependence on economic agents. "But the mar-
ket needs to go back to the roots and work together to meet 
the needs of the end consumer", Mendanha said. The su-

perintendent high-
lighted the elabora-
tion of the new rules 
for popular auto 
insurance, which, 
in his view, will be a 
fundamental mech-
anism "to combat 
the declassed mar-
ket, composed by 
associations and 
cooperatives that 
commercialize ve-
hicular protection".
In their presen-
tations, ministers 
Dyogo de Olivei-
ra (Planning) and 
Ronaldo Nogueira 
(Labor) showed 
data and statis-

tics that indicate the country's economic recovery and 
highlighted the importance of the insurance sector 
in this process. Minister Dyogo assured that the gov-
ernment will give full support to the approval of Bill 
3139/15, which criminalizes the irregular performance 
of associations, cooperatives. Congressman Lucas Ver-
gilio presented to the audience ‘guidelines’ developed 
by CNseg, FenSeg and Fenacor that warns the consum-
er about the risk of action of the vehicle protection asso-
ciations and explains to the population, the difference be-
tween this type of illegal product and auto insurance.
In the end, the Goiás State governor, Marconi Perillo, 
also stressed the insurance market’s importance. He re-
membered his participation in the opening of the Bro-
kers' Congress, at the same place, exactly 20 years ago. 
Since then, insurance has been growing significantly. 
For the governor, however, there are important changes 
that need to be implemented as soon as possible, such 
as Social Security. "The account does not meet at the 

(CNseg), Márcio Coriolano. Segundo ele, o setor está 
mais maduro e forte, com ativos da ordem de R$ 1 tri-
lhão. A título de benefícios e indenizações, a sociedade 
recebe em torno de R$ 460 bilhões. “Queremos estar no 
centro das políticas públicas de desenvolvimento, pois 
seguro rima com progresso”, reivindicou.
Em seu pronunciamento, o superintendente da Susep, 
Joaquim Mendanha, ressaltou a importância de se em-
preender ações ousadas no setor, embora haja, segundo 
ele, dependência dos agentes econômicos. “Mas o mer-
cado precisa voltar às origens e trabalhar em conjunto 
para que possa responder às necessidades do consu-
midor final”, recomendou Mendanha. O superinten-
dente destacou a elaboração das novas regras para o 
seguro auto popular, que, em sua visão, será mecanis-
mo fundamental 
“de combate ao 
mercado mar-
ginal, integrado 
por associações e 
cooperativas que 
comercializam a 
proteção veicular”.
Em suas apresen-
tações, os minis-
tros Dyogo de 
Oliveira (Planeja-
mento) e Ronaldo 
Nogueira (Traba-
lho) mostraram 
dados e estatísti-
cas que sinalizam 
para a recupera-
ção econômica do 
país e destacaram 
a importância do 
setor de seguros 
neste processo. O 
ministro Dyogo assegurou que o governo dará apoio 
total à aprovação do Projeto de Lei 3139/15, que crimi-
naliza a atuação irregular de associações, cooperativas. 
O deputado federal Lucas Vergilio exibiu à plateia car-
tilha desenvolvida pela CNseg, FenSeg e Fenacor que 
alerta o consumidor sobre o risco de atuação das as-
sociações de proteção veicular e explica para a po-
pulação a diferença entre este tipo de produto ilegal 
e o seguro auto.
Ao final, o governador de Goiás, Marconi Perillo, res-
saltou também a importância do mercado de seguros. 
Ele se lembrou de sua participação da abertura do Con-
gresso dos Corretores, no mesmo local, há exatos 20 
anos. Desde então, os seguros vem crescendo significa-
tivamente. Para o governador, há, contudo, mudanças 
importantes que precisam ser implementadas o quanto 
antes, como a da Previdência Social. “A conta não fecha. O 
País não terá mais como pagar em alguns anos”, advertiu.

CONGRESS
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Lemos: “Uma grande oportunidade para o mercado de seguros é a análise de dados”
Lemos: " A great opportunity for the insurance market is the data analysis"
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end. The country will not have more to pay in a few 
years", he warned.
Virtual challenges
The theme "Disruption and the future of the network 
society" started the sequence of panels and workshops. 
The 'web-activist' and professor Gil Giardelli pondered 
the changes needed to transform not only the insur-
ance market, but the day to day life of the whole soci-
ety. Giardelli brought information and data from the 
current technological transformations that the world 
has been suffering and encouraged those present to 

produce a daily 
effort to break 
paradigms.
Such a daily ef-
fort means meet-
ing challenges. 
This was the key 
word in the talk 
show "The insur-
ance industry in 
the digital age", 
coordinated by 
the Sincor’s-SP 
president and vice 
president of Fena-
cor in the South-
east Region, Al-
exandre Camillo. 
"We are faced to 
virtual challeng-
es, but we really 
need have a lot of 

attention to the opportunities, these are real", said Ca-
millo. For him, we must understand the innovation and 
disruption concepts and channeling energies to devel-
op the market.
“Data changes the way we manage risks. A great op-
portunity for the insurance market is data analysis. 
Knowing the client better, habits and needs, is a re-
quirement for the broker who wants to undertake in 
the digital age", commented the Institute of Technology 
and Society of Rio de Janeiro director, Ronaldo Lemos. 
Reinforcing this thesis, the CEO of Minuto Seguros, 
Marcelo Blay presented to the congress participants the 
operation model of a multichannel brokerage.
Christophe Antone, MDS Corretora, addressed inno-
vations that span the entire value chain in the industry, 
from insurance companies, the distribution channel, 
to end customers. Thiago Camargo Lopes of MCTIC, in 
turn, cited Darwin's theory of natural selection to explain 
the importance of keeping up with the new technolo-
gies: "Anyone who goes further is not the strongest or the 
smartest, but the one who best adapts to change", he said.

Desafios virtuais
O tema “Disruptura e o futuro da sociedade em rede” 
deu início à sequência de painéis e oficinas de traba-
lho. O ‘web-ativista’ e professor Gil Giardelli ponderou 
sobre as mudanças necessárias para transformar não 
apenas o mercado de seguros, mas o dia a dia de toda 
a sociedade. Giardelli trouxe informações e dados das 
atuais transformações tecnológicas que o mundo vem 
sofrendo e incentivou os presentes a produzirem um 
esforço diário para quebrar paradigmas.
Tal esforço diário significa vencer desafios. Esta foi 
a palavra-chave do talk show “O setor de seguros na 
era digital”, coor-
denado pelo 
presidente do 
Sincor-SP e vi-
c e - p r e s i d e n t e 
da Fenacor na 
Região Sudeste, 
Alexandre Ca-
millo. “Estamos 
diante de desafios 
virtuais, mas te-
mos, na verdade, 
que dar bastante 
atenção às opor-
tunidades, estas, 
sim, reais”, disse 
Camillo. Para ele, 
é preciso enten-
der os conceitos 
de inovação e 
disrupção e ca-
nalizar energias 
para desenvolver 
o mercado.
“Dados mudam a forma de se gerenciar riscos. Uma 
grande oportunidade para o mercado de seguros é a 
análise de dados. Conhecer melhor o cliente, seus hábi-
tos e necessidades, é uma exigência para o corretor que 
quer empreender na era digital”, comentou o diretor do 
Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, 
Ronaldo Lemos. Ao reforçar esta tese, o CEO da Minu-
to Seguros, Marcelo Blay apresentou aos congressistas 
o funcionamento de uma corretora multicanal.
Christophe Antone, da MDS Corretora, abordou as 
inovações que abrangem toda a cadeia de valor do se-
tor, desde as companhias de seguros, o canal de distri-
buição, até os clientes finais. Thiago Camargo Lopes, 
do MCTIC, por sua vez, citou a teoria da seleção natu-
ral de Darwin para explicar a importância de acompa-
nhar as novas tecnologias: “Quem vai mais longe não 
é o mais forte ou o mais inteligente, mas aquele que 
melhor se adapta às mudanças”, salientou.

Plataforma digital
Na ocasião, a Fenacor apresentou em coletiva de im-
prensa a ferramenta Zim, da empresa Wiz. Trata-se de 
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Digital platform
On the occasion, Fenacor presented at a press confer-
ence the Zim tool, from Wiz provider company. It is a 
digital solution created for the insurance broker, which 
provides CRM (customer management tool). For Ver-
gilio, the solution was tailor-made to brokers and offers 
all the guarantees of preservation and safety to users. 
"Zim will help improve this professional's productivity 
and hence their sales performance", he said.
In the application, it is possible to make a quotation 
and enter all the data from the broker and the insured, 
so that the same one performs its functions. The solu-
tion is a result of research that found a low level of use 
of technological tools by brokers, especially medium 
and small sizes. Membership and maintenance for 
the brokers associated with any of the unions affiliat-
ed to Fenacor will be free for a certain period of time. 
Membership is optional. Wiz’s president João Silveira 
highlighted the three main advantages for brokers who 
use the platform: more productivity, transformation 
of the current customer into constant leads and ease 
to searching for new customers. "Zim came to revolu-
tionize insurance distribution way in Brazil and, who 
knows, in the future we will export this idea to other 
markets and countries", he said.

Behavior change
In short, innovation experts have brought a clear mes-
sage to insurance brokers: technology has come to 
change behaviors, and the insurance industry, like ev-
eryone else, must join it. "What is threatening business 
relationships today is not the technology, but the be-
havior change it brings. If the broker wants to continue 
mediating the relationship with the consumer, he will 
need to add value that sets it apart from the Internet", 
said digital marketing consultant Martha Gabriel.
Journalist Pedro Doria brought data from the US labor 
market with the advent of machine learning (comput-
ers that acquire knowledge through repetition). Ac-
cording to Doria, 38% of jobs will be extinguished in 
that country in the coming years, among them those 
of insurance broker. "To be digital is not to make direct 
sales without intermediation. It is using technology to 
add value to our product. Scanning is a process that 
comes from the outside in and the broker has to deal 
with it", said McKinsey consultant João Bueno.
Finally, Porto Seguro's director general, Rivaldo Leite, 
reinforced the discourse of appropriation of technolo-
gy in favor of the sector, showing that it is necessary 
to take advantage of the opportunities that have arisen 
from these transformations. "The broker that gets stuck 
only to auto products will certainly have trouble. We need 
to diversify, offer other insurance options", he warned.

solução digital criada para ao corretor de seguros, que 
disponibiliza CRM (ferramenta de gestão de clientes). 
Para Vergilio, a solução foi feita sob medida aos corre-
tores e oferece todas as garantias de preservação e se-
gurança aos usuários. “O Zim vai ajudar a melhorar a 
produtividade desse profissional e, consequentemente, 
sua performance de vendas”, afirmou.
No aplicativo é possível efetuar uma cotação e inserir 
todos os dados do corretor e do segurado para que o 
mesmo efetue as suas funções. A solução é fruto de 
pesquisa que constatou o baixo nível de utilização de 
ferramentas tecnológicas por parte das corretoras, so-
bretudo de médio e pequeno porte. A adesão e manu-
tenção para as corretoras associadas a qualquer um dos 
sindicatos filiados a Fenacor será gratuita por um de-
terminado tempo. A adesão é facultativa.
O presidente da Wiz, João Silveira, destacou as três 
principais vantagens para os corretores que utilizarem 
a plataforma: mais produtividade, transformação do 
cliente atual em leads constantes e facilidade na bus-
ca por novos clientes. “O Zim veio para revolucionar a 
maneira como o seguro é distribuído no Brasil e, quem 
sabe, no futuro exportaremos essa ideia para outros 
mercados e países”, revelou.

Mudança de comportamento
Em suma, especialistas em inovação trouxeram uma 
mensagem clara para os corretores de seguros: a tec-
nologia veio para mudar comportamentos e a indústria 
de seguros, como todas as outras, deve se unir a ela. “O 
que está ameaçando as relações comerciais hoje não é 
a tecnologia e, sim, a mudança de comportamento que 
ela traz. Se o corretor quiser continuar intermediando 
a relação com o consumidor, terá de agregar valor que 
o diferencie da internet”, recomendou a consultora em 
marketing digital, Martha Gabriel.
O jornalista Pedro Doria trouxe dados do mercado de 
trabalho norte-americano com o advento da machine 
learning (computadores que adquirem conhecimento 
pela repetição). Segundo Doria, 38% dos empregos se-
rão extintos naquele país nos próximos anos, entre eles 
os de corretor de seguro. “Ser digital não é fazer venda 
direta sem intermediação. É utilizar a tecnologia para 
agregar valor ao nosso produto. A digitalização é um 
processo que vem de fora para dentro e o corretor 
tem que lidar com isso”, emendou o consultor da 
McKinsey, João Bueno.
Por último, o diretor-geral da Porto Seguro, Rivaldo 
Leite, reforçou o discurso da apropriação da tecnologia 
em prol do setor, mostrando que é preciso aproveitar 
as oportunidades surgidas com estas transformações. 
“O corretor que ficar preso somente aos produtos de 
carro terá certamente problema. É preciso diversificar, 
oferecer outras opções de seguros”, advertiu.
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Executives and innovation experts have brought 
a clear and objective message to insurance brokers: te-
chnology promotes change and drives industry. During 
the congress, Insurance Corp heard some market lea-
ders who ratified this position. At the opening, Seguro 
Pasi president, Alaor Silva Junior, anticipated one of 
the challenges reiterated by specialists to professionals: 
"Brokers will have to follow and adapt to change of con-
sumption through technology. Otherwise, they may be 
surprised by a sudden wave of migrations from their 
customers to new purchasing models".
And how to avoid this kind of exodus. Grupo BB and 
Mapfre opinion in the areas of Auto, P&C and Affini-
ties, Luis Gutiérrez, an important step will be to "think 
outside the box" and react to the new scenario. But the 
mastery of online tools is paramount, as the director 
general of Porto Seguro, Rivaldo Leite, puts it: "Te-
chnology is present in all channels, regardless of the 
broker’s size".
Knowledge of this universe is a sine qua non for the 
broker’s success. Bradesco Seguros Sales Organization 
director, Leonardo Pereira de Freitas, warns: the new 
trends in the contemporary world point to some pa-
ths, such as the shared economy, for example. These 
trends require the adoption of new business models. 
"This should be the concern of the broker and insuran-
ce companies", he points out.
Icatu Seguros president, Luciano Snel, adds: "The 
brokers’ challenge, and us, insurers, is to participate ac-
tively in this new ecosystem, which shows many alter-
natives and tools". Snel also recalls that "being digital is 
not selling insurance online" and, rather, make use 
of the tools and information obtained by the profes-
sional relationship.
Relationship or networking is unique opportunity 
in the wake of events like the Congress of Insurance 
Brokers. "We talked about technology here all the time", 
said Previsul Seguradora's Business Director, Andreia 
Araújo. According to her, companies need to offer their 
main distribution channel tools that improve their pro-
ductivity. However, the commercial executive director 
of Tokio Marine Seguradora, Valmir Rodrigues, un-
derstands that, in this context, knowledge of the tools 
is essential. "The broker must prepare. By making use 
of technology, he will understand the needs of his client 
and know how to provide solutions".

Executivos e especialistas em inovação trouxe-
ram um recado claro e objetivo aos corretores de segu-
ros: a tecnologia promove transformações e impulsio-
na a indústria. Durante o congresso, Insurance Corp 
ouviu algumas lideranças do mercado que ratificaram 
esse posicionamento. Logo na abertura, o presidente do 
Seguro Pasi, Alaor Silva Junior, antecipou um dos de-
safios reiterados pelos especialistas ao profissional: “Os 
corretores terão de acompanhar e se adaptar à mudança 
de consumo pela via tecnológica. Caso contrário, poderão 
ser surpreendidos por uma repentina onda de migrações 
de seus clientes para novos modelos de contratação”.
E como evitar esta espécie de êxodo. Na opinião do pre-
sidente do Grupo BB e Mapfre nas áreas de Auto, Segu-
ros Gerais e Affinities, Luis Gutiérrez, uma providência 
importante será "pensar fora da caixa” e reagir ao novo 
cenário. O executivo revela que o corretor ocupa lugar 
principal no centro das operações da companhia como 
interlocutor estratégico que viabiliza um atendimento 
mais assertivo. Mas o domínio das ferramentas online é 
primordial, como bem colocou o diretor-geral da Porto 
Seguro, Rivaldo Leite: “A tecnologia está presente em todos 
os canais, independentemente do tamanho do corretor”.
O conhecimento deste universo é condição sine qua 
non para o sucesso do corretor. O diretor da Organi-
zação de Vendas da Bradesco Seguros, Leonardo Perei-
ra de Freitas, adverte: as novas tendências do mundo 
contemporâneo apontam alguns caminhos, como a 
economia compartilhada, por exemplo. E estas tendên-
cias exigem a adoção de novos modelos de negócios. 
“Essa deve ser a preocupação do corretor e das se-
guradoras”, ressalta.
O presidente da Icatu Seguros, Luciano Snel, acrescen-
ta: “O desafio do corretor e de nós, seguradoras, é par-
ticipar ativamente deste novo ecossistema, que mostra 
muitas alternativas e ferramentas”. Snel lembra ainda 
que “ser digital não é vender seguro online” e, sim, fa-
zer uso das ferramentas e das informações obtidas pelo 
relacionamento profissional.
Relacionamento ou networking é oportunidade única 
na esteira de eventos como o Congresso de Correto-
res de Seguros. “Aqui se falou de tecnologia o tempo 
todo”, reforçou a diretora de Negócios da Previsul Se-
guradora, Andreia Araújo. Segundo ela, as companhias 
precisam oferecer ao seu principal canal de distribui-
ção ferramentas que propiciam melhora em sua pro-
dutividade. Contudo, o diretor-executivo Comercial da 
Tokio Marine Seguradora, Valmir Rodrigues, entende 

Tools knowledge is the way to success

Conhecimento das ferramentas é 
caminho do sucesso

CONGRESSO
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Corretores de todo o país interagiram com seguradoras e fizeram networking
Brokers from across the country interacted with insurers and maintained networking
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Unique moment
All participants and exhibitors were unanimous in hi-
ghlighting the opportunity of this Congress, one of the 
most significant in the national market, in debating 
a reality that is part of people's daily lives. The digital 
age is not something else of the future, like a piece of 
science fiction. The process of automation dominates 
the everyday, especially that of professionals, such as 
the insurance broker.
"This is a unique moment in the market", reiterated the 
director of reinsurance of SOM.US, Eduardo Toledo. In 
its view, the technology provides to ensure the effec-
tiveness of the business of the professional. And it is 
up to insurers, in turn, to provide adequate support to 

brokers. The slo-
gan, then, would 
be to "innovate 
always". "And wi-
thout fear", says 
the Sompo’s Segu-
ros executive di-
rector, Fernando 
Grossi. In addition 
to innovating, one 
must be daring.
"We try to listen to 
the broker when 
we create techno-
logical tools. I'm 
sure insurers will 
invest even more 
in training and 
capacity building", 
says Grossi. This 
view of Sompo's 

director is shared by the other executives because in 
this process they all win, especially the consumers who 
want agility in the solutions. "Partnerships and strategic 
products, as we offer, catch the attention of customers 
and boost the broker's business", added Essor Seguros 
CEO Fabio Pinho.

Exceptional opportunity
In fact, some of the largest organizations in the coun-
try and the world have also highlighted the Congress as 
a great showcase for their actions and initiatives. "The 
event was an exceptional opportunity for insurers to 
present their differentials and approach brokers across 
the country, sharing experiences on the best practices 
in the market", acknowledged Generali Brazil CEO 
Andrea Crisanaz. This opportunity, also enjoyed by 
SulAmérica Seguros: "We share information and 
opportunities for new business with our partners", said 
the company's commercial vice president, Matias Ávila.

que, neste contexto, o conhecimento das ferramentas é 
imprescindível. “O corretor deve se preparar. Ao fazer 
uso da tecnologia, ele compreenderá as necessidades de 
seu cliente e saberá prover soluções”.

Momento único
Todos os participantes e expositores foram unânimes 
em ressaltar a oportunidade deste Congresso, um dos 
mais significativos do mercado nacional, em debater 
uma realidade que faz parte do dia a dia das pessoas. A 
era digital não é algo mais do futuro, como uma peça 
de ficção científica. O processo de automação domina 
o cotidiano, sobretudo o de profissionais, como o cor-
retor de seguros.
“Este é um momen-
to único do merca-
do”, reiterou o di-
retor-presidente de 
Resseguros da SOM.
US, Eduardo Tole-
do. Em sua visão, a 
tecnologia propicia 
garantir a efetivida-
de dos negócios do 
profissional. E cabe 
às seguradoras, por 
sua vez, oferecer 
suporte adequado 
aos corretores. A 
palavra de ordem, 
então, seria “ino-
var sempre”. “E sem 
medo”, recomenda 
o diretor-executivo 
da Sompo Seguros, 
Fernando Grossi. Além de inovar, deve se ter ousadia.
“Procuramos ouvir o corretor quando criamos ferra-
mentas tecnológicas. Tenho certeza de que as segura-
doras vão investir ainda mais em treinamento e capaci-
tação”, emenda Grossi. Essa visão do diretor da Sompo 
é compartilhada pelos demais executivos porque neste 
processo todos ganham, sobretudo os consumidores 
que querem agilidade nas soluções. “Parcerias e produ-
tos estratégicos, como nós oferecemos, chamam a aten-
ção dos clientes e impulsionam os negócios do corre-
tor”, acrescentou o CEO da Essor Seguros, Fabio Pinho.
De fato, algumas das maiores organizações do país e do 
mundo destacaram o Congresso também como uma 
grande vitrine de suas ações e iniciativas. “O evento 
foi uma excepcional oportunidade para as seguradoras 
apresentarem seus diferenciais e se aproximarem dos 
corretores de todo o País, compartilhando experiências 
sobre as boas práticas do mercado”, reconheceu o CEO 
da Generali Brasil, Andrea Crisanaz. Oportunidade 
que foi igualmente aproveitada pela SulAmérica Segu-
ros: “Compartilharmos informações e oportunidades 
de novos negócios com os nossos parceiros”, ressaltou o 
vice-presidente Comercial da companhia, Matias Ávila.

CONGRESS
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Margo: Latin American countries have many opportunities

Margo: países da América Latina possuem muitas oportunidades
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Projects and achievements in her leadership 
I faced several challenges - the first was to establish 

a local reinsurer in Brazil, 
ensuring compliance with 
all Susep requirements and 
Brazilian regulations. For 
the last five years, I had to 
make sure that the necessary 
adjustments were made each 
time there was a regulation 
change. Finally, we got Swiss 
Re on the map of Brazil and 
South America.
In 2013, I was ahead of the 
reopening of the Swiss Re 
office in Colombia to serve 
the markets of the Andean 
region. We had to hire and 
train people in both cases, 
establish processes and gui-
delines and at the same time 
"sell" the company's capacity 
and knowledge in the res-
pective markets. To do this, 
we brought innovative ideas 
through the development 
of new products and capital 
management solutions.

Opportunities in Brazil
There are many opportuni-
ties in Latin America coun-

tries, however it takes patience, perseverance and per-
sistence. The protection gap in the continent is high 
and Swiss Re is aware of the need to reduce this gap 
and ensure that, when a disaster or a claim occurs, the 
affected population can recover quickly - this is the 
reinsurance principle. Since the Brazilian market ope-
ning nine years ago, the country has been developing 

Projetos e conquistas à frente da companhia
Foram vários os desafios que enfrentei – o primeiro foi 
estabelecer a resseguradora 
local no Brasil garantindo 
que todos os requisitos da 
Susep e da regulamentação 
brasileira fossem respeitados 
e cumpridos.  Durante os úl-
timos cinco anos, precisei as-
segurar que os ajustes neces-
sários fossem feitos cada vez 
que houvesse uma mudança 
na regulamentação.  Final-
mente conseguimos colocar 
a Swiss Re no mapa do Brasil 
e na América do Sul.  
Em 2013, fiquei à frente da 
reabertura do escritório da 
Swiss Re na Colômbia para 
atender aos mercados da re-
gião andina.  Em ambos os 
casos tivemos de contratar 
e treinar pessoas, estabele-
cer processos e guidelines 
e, ao mesmo tempo, "ven-
der" a capacidade e o co-
nhecimento da companhia 
nos respectivos mercados. 
Para isso, trouxemos ideias 
inovadoras por meio de 
desenvolvimento de novos 
produtos e soluções de ge-
renciamento de capital. 

Oportunidades no Brasil
Há muitas oportunidades nos países da América La-
tina, entretanto é preciso ter paciência, perseverança 
e persistência. A lacuna de proteção (que chamamos 
em inglês de protection gap) existente no continente é 

Brazilian market is quite challenging

Mercado brasileiro é bastante desafiador

CAPA

A CEO da Swiss Re, Margo Black, aposenta-se de suas atividades em dezembro. Nos últimos cinco 
anos, esteve à frente da companhia. Ela falou à Insurance Corp sobre seu trabalho, a atuação na 
América Latina e o atual mercado de resseguros 
Swiss Re CEO Margo Black retires from her activities in December. For the past five years, she has led 
the company. She talks to Insurance Corp about her work, her performance in Latin America and the 
current reinsurance market

Por/By Carlos Pacheco
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rapidly and I am impressed with the willingness, inte-
rest and speed with which Brazilians demonstrate to 
progress and learn.
 
Performance in Latin America
For a long time I worked in Latin America. 26 years di-
rectly involved in this region including the Caribbean 
(where I worked from London) and 18 of them living 
in Brazil. This experience gave me the opportunity to 
learn a lot, visit and do business with almost every cou-
ntry in the region, and meet many people. It was an ex-
tremely interesting trajectory and my heart is definitely 
Latin (even with this "gringa face").

Successor’ challenges
Mathias Jungen will be the new successor and we are 
already introducing him to the market. He will be very 
busy: We are making some internal restructurings, fo-
cused on Brazil and the Southern Cone. Its main chal-
lenge will mainly be to continue business development 
in Brazil, Argentina and Chile. I understand that the 
base created in recent years will help to make Swiss Re 
even stronger in these countries. Our company has a 
lot of knowledge, experience and has been in the rein-
surance market for more than 150 years. I am proud 
to be able to share this with customers and certainly 
Mathias will be able to keep up with this success.   

Overview of the reinsurance market 
As you all know, the Brazilian market opened for 
reinsurance only nine years ago. No one would have 
guessed we would have rate reductions year after year 

alta e a Swiss Re está ciente da necessidade de reduzir 
essa lacuna e assegurar que, quando ocorre um sinis-
tro ou desastre, a população afetada possa se recuperar 
rapidamente – esse é o princípio do resseguro. Desde 
a abertura do mercado brasileiro há nove anos, o país 
vem se desenvolvendo rapidamente e fico impressiona-
da com a vontade, o interesse e a velocidade com que 
os brasileiros demonstram para progredir e aprender. 
 
Atuação no continente latino
Durante um longo tempo trabalhei para a América La-
tina. Foram 26 anos envolvida diretamente nesta região 
incluindo o Caribe (onde trabalhei desde Londres) e 
18 deles morando no Brasil. Esta experiência me deu 
a oportunidade de aprender bastante, visitar e fazer 
negócio com quase todos os países da região e conhe-
cer muitas pessoas.  Foi uma trajetória extremamente 
interessante e, mesmo com essa cara de "gringa", meu 
coração definitivamente é latino.
 
Desafios do sucessor
Mathias Jungen será o novo sucessor e já estamos lhe 
apresentando ao mercado. Ele estará muito ocupado!  
Temos feito algumas reestruturações internas e o foco 
dele será o Brasil e Cone Sul. Seu principal desafio re-
sidirá principalmente em continuar o desenvolvimen-
to de negócio no Brasil, Argentina e Chile.  Entendo 
que a base criada nos últimos anos irá ajudá-lo a fazer 
com que a Swiss Re seja ainda mais forte nesses países.  
Nossa empresa tem muito conhecimento, experiência 
e está há mais de 150 anos no mercado de resseguro. 
Tenho orgulho de poder dividir isso com os clientes e 

COVER

Margo close to her successor Mathias Jungen, in a recent event for clients, partners and collaborators
Margo ao lado de seu sucessor Mathias Jungen, em evento recente para clientes, parceiros e colaboradores
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nine times in a row. This makes the market quite chal-
lenging. Brazil is a country that attracts attention by 
its size and is among the ten largest economies in the 
world, but with a high protection gap - all of which re-
sults in opportunities. The number of reinsurers regis-
tered to do business is impressive, which leads to ex-
cess capacity causing a lot of competition. By analogy, 
it's important to grow the pie with new products, new 
ways of doing business, and new distribution channels. 
In the end, it is necessary to ensure that the population 
has the necessary coverage with good and adequate in-
surance products.

Plans after leaving the company
I still do not know exactly what I'll do. I need some 
time to breathe and put my personal life in order. Like 
every executive, personal life often takes second place 
because of dedication to work. I have personal plans 
like participating in wine courses, floral arrangements 
and a history course of Brazil in college. I want to travel 
a lot and, most of all, spend more time with my mother 
in Scotland and my daughter in England. I would also 
like to visit other family and friends in various parts of 
the world. I will be very busy and happy!

A lacuna de proteção existente no continente é alta

The protection gap in the continent is high

certamente Mathias terá condições de manter esse rit-
mo com muito sucesso.
Panorama do mercado de resseguros 
Como todos sabem, o mercado brasileiro abriu para o 
resseguro há apenas nove anos. Ninguém imaginaria 
que teríamos reduções de taxas ano após ano nove ve-
zes seguidas. Isso faz com que o mercado seja bastante 
desafiador. O Brasil é um país que atrai atenção pelo ta-
manho e está entre as dez maiores economias do mun-
do, mas com uma alta lacuna de proteção – tudo isso 
resulta em oportunidades.  O número de ressegurado-
ras cadastradas para fazer negócio é impressionante, o 
que propicia excesso de capacidade provocando muita 
competição.  Por analogia, é importante fazer crescer o 
bolo com novos produtos, novas maneiras de fazer ne-
gócio e novos canais de distribuição. Ao final, é preciso 
assegurar que a população tenha a cobertura necessá-
ria com produtos de seguro bons e adequados.
 
Planos após deixar a companhia
Ainda não sei exatamente o que farei. Preciso de um 
tempo para respirar e colocar a minha vida pessoal 
em ordem. Como todo executivo, a vida pessoal mui-
tas vezes fica em segundo plano devido à dedicação a 
o trabalho. Tenho planos pessoais como participar de 
cursos de vinhos, arranjos florais e um curso de his-
tória do Brasil na faculdade. Quero viajar bastante e, 
sobretudo, passar mais tempo com a minha mãe na Es-
cócia e minha filha na Inglaterra. Gostaria também de 
visitar outros familiares e amigos em várias partes do 
mundo. Estarei muito ocupada e feliz!

CAPA

Margo Black: Brazil attracts attention by its size and is among the ten largest economies in the world
Margo Black: Brasil atrai atenção pelo tamanho e está entre as dez maiores economias do mundo
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Recognition of an exemplaRy caReeR

Reconhecimento de uma caRReiRa exemplaR

Mulher guerreira

“Falar da querida Margo Black em poucas palavras não é uma tarefa fácil. E ainda falar de alguém com quem 
eu tive o privilégio de trabalhar é ainda mais difícil, mas vou assumir o risco, já que assumir riscos é nossa 
profissão. Uma escocesa que chegou ao Brasil já ensinando o que era simpatia, ética, profissionalismo, compro-
metimento, dedicação, persistência, resiliência, honestidade e caráter.
Uma mulher guerreira que se fez embaixatriz do nosso País, e apesar de tantas mazelas, sempre falou com 
carinho e orgulho dessa nossa terra querida pelos quatro cantos do mundo, levando sempre uma mensagem 
otimista por onde passou. Jamais esquecerei nossa primeira viagem a trabalho juntos quando tínhamos ‘ape-
nas’ 16 reuniões por dia que começavam em espanhol, inglês, francês e português, e que, no final do dia, já não 
sabia nem meu nome, mas ela tinha sempre a mão estendida para me ajudar.
Uma mãe dedicada que fez ponte aérea Rio-Londres tantas vezes só pra estar perto da filhota nos momentos 
mais importantes. Minha irmãzona querida de quem não me despeço hoje porque estou certo de que é só um 
até logo. Quero te agradecer por tudo o que você fez e representa para mim e desejar que Deus siga sempre te 
guiando e protegendo o seu caminho, fazendo desse teu sorriso a sua marca registrada”.

Warrior woman

"Speaking of dear Margo Black in a nutshell is not an easy task. Even talking about someone I've had the privi-
lege of working with her is even harder, but I'll take the risk, since taking risks is our profession. A Scotswoman 
who arrived in Brazil already teaching what was sympathy, ethics, professionalism, commitment, dedication, 
persistence, resilience, honesty and character.
A warrior woman who became the ambassador of our country, and despite so many ills, always spoke with 
affection and pride of our beloved land in the four corners of the world, always carrying an optimistic message 
wherever she went. I will never forget our first trip to work together when we had 'only' 16 meetings a day 
starting in Spanish, English, French and Portuguese, and at the end of the day I no longer knew my name, but 
she always had her hand extended to help me.
A devoted mother who has made Rio-London airway so many times just to be close to her cub at the most 
important moments. My dear sister, I do not say goodbye to you today because I'm sure it's just one of you. I 
want to thank you for all you have done and represent for me and to wish that God will always guide you and 
protect your path, making your smile your trademark. "

José Carlos Cardoso, presidente (CEO) do IRB Brasil RE

COVER
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Contribuição para o mercado

“Margo é uma excelente profissional que, ao longo dos anos de trabalho, sempre se mostrou interessada em pro-
mover o mercado de resseguro. Sua experiência e disponibilidade ajudaram muito no crescimento da Fenaber. 
Somos muito gratos pelas diversas reuniões nas quais ela participava e contribuía com seu ponto de vista. Todo 
o tempo dispensado para a federação foi, sem dúvida, muito valioso e será sempre lembrado. É uma perda para 
o mercado sua aposentadoria, mas seu descanso é mais do que merecido. Com toda sua alegria e positividade 
deixou de ser somente colega de profissão, se tornando uma grande amiga. Obrigado pelos anos de parceria e 
aproveite essa nova fase da sua vida”.

Contribution to the market

"Margo is an excellent professional who, over the years, has always been interested in promoting the reinsurance 
market. Her experience and availability have greatly helped Fenaber grow. We are grateful for the various meet-
ings in which she participated and contributed to her point of view. All the time left let for the Federation was 
undoubtedly very valuable and will always be remembered. It is a loss to market your retirement, but your rest is 
more than deserved. With all her joy and positivity she ceased to be only a colleague of profession, becoming a 
great friend. Thank you for the years of partnership and enjoy this new phase of your life".

Paulo Pereira, presidente da Federação Nacional das 
Empresas de Resseguros (Fenaber)
National Federation of Reinsurance Companies (Fenaber),
president Paulo Pereira

Gentileza e afabilidade

“Quando a revista Insurance Corp me pediu para falar sobre a nossa querida Margo Black, eu me vi repentina-
mente frente a uma tarefa difícil, mas extremamente prazerosa, pela pessoa que ela é, opinião compartilhada por 
todos nós que militamos no setor de resseguros no Brasil. Estive com Margo pela primeira vez em Londres, no ano 
de 1995, logo após termos recebido do IRB o credenciamento da Mexbrit como uma das corretoras de resseguros 
autorizadas a colocar seus negócios de retrocessão no mercado internacional.
Viajei a capital britânica para meu primeiro contato com os brokers e sindicatos do Lloyd’s. Uma das primeiras 
pessoas que visitei foi exatamente a Margo, então na Sedgwick’s. Considero este contato inicial bastante gratifican-
te, pois gentilmente me passou muitas informações a respeito da nova área em que estava iniciando em uma nova 
fase de minha carreira profissional.
Ao longo destas duas décadas, nossos caminhos se cruzaram muitas vezes, sempre nos tratando de forma fidalga e 
afável, atitudes marcantes em sua personalidade. Mas, na realidade, nunca chegamos a fazer negócios diretamente 
e nas diversas funções que ela ocupou ao longo de sua trajetória neste mercado”.

Kindness

"When Insurance Corp magazine asked me to talk about our dear Margo Black, I suddenly found myself facing a 
difficult but extremely enjoyable task for the person she is, an opinion shared by all of us who have been active in 
the reinsurance industry in Brazil. I was with Margo for the first time in London in 1995, shortly after we received 
the accreditation of Mexbrit as one of the reinsurance brokers authorized to put their retrocession business on the 

CAPA
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international market. 
I traveled to the British capital for my first contact with Lloyd's brokers and Syndicates. One of the first people 
I visited was exactly Margo, then Sedgwick's. I think this initial contact was very gratifying, because he kindly 
gave me a lot of information about the new area where I was starting a new phase of my professional career. 
Throughout these two decades, our paths have crossed many times, always treating us in a gentle and affable 
way, striking attitudes in their personality. But in reality, we never got to do business directly and in the various 
functions that it has occupied throughout its trajectory in this market".

Roberto da Rocha Azevedo, presidente da Associação Brasileira das 
Empresas de Corretagem de Resseguros (Abecor-RE)
Brazilian Association of Reinsurance Brokerage Firms (Abecor-RE),
president Roberto da Rocha Azevedo

Elegância

Margo Black sempre marcou presença pela elegância nos gestos e na fala. Este é um fato indiscutível. Alegre, 
inteligente, Margo sempre foi muito agradável ao tratar com ela de assuntos de resseguro. Éramos concorrentes 
(eu na Munich Re e ela na Scor Re e depois Swiss Re), mas isso em nenhum momento nos impediu de trocar 
impressões sobre o mercado nacional.

Elegance

Margo Black has been always present for elegance in gestures and speech. This is an indisputable fact. Cheer-
ful, intelligent, Margo has always been very nice when dealing with reinsurance issues. We were competitors 
(I at Munich Re and she at Scor Re and then Swiss Re), but it did not in any way prevent us from exchanging 
impressions on the national market.

Walter Polido, árbitro e consultor de seguros e resseguros (insurance and 
reinsurance arbitrator and consultant)

COVER
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With the theme "Building the Quality of Longevity 
Life", Bradesco Seguros Group held the 12th Longevity 
Forum in São Paulo. The programming, based on the 
four essential pillars for governments, companies and 
citizens to unite in favor of projects of active quality 
of life: health, social, knowledge and finances. Used as 
the motto word for several lectures and debates, was 
resilience: the ability to regain normality after suf-
fering the adversities of life, such as aging, an inexo-
rable condition.
Bradesco Seguros Group president, Octavio de Lazari 
Jr., officially opened the event, highlighting the impor-
tance of the theme for the Group. "We do not settle for 
the idea that we cannot predict the future. This, in fact, 
is impossible, but if we cannot stop time, we will wri-
te with our own hands the book of our life story. We 
embraced this cause, presented the news and promoted 
this meeting 12 years ago. We want to be agents of this 
process and encourage people to reflect".
Starting at the health pillar, specialist physician in 
aging and longevity, gerontologist Alexandre Kalache 
addressed the issue of resilience. "We need to build our 
capacity to regain normality after facing adversity. In 
addition, taking care of our core capital - health, social, 
knowledge and finances - we need a purpose in life. We 
have to wake up the next day with a thousand things to 
do, not complaining about old age", he said.
Along with geriatrics specialist by the Brazilian Society 
of Geriatrics and Gerontology (SBGG), Claudia Bur-
lá, and physician and professor at the Department of 
Public Health Practice at the School of Public Health 
(FSP) of the University of São Paulo, Marilia Louivi-
sion, Kalache debated about ways to prolong healthy 
life. According to him, we need the wake-up call, that 
is, the individual and daily call in front of the mirror so 
that you reflect if your behavior, attitudes and choices 
are favorable to your aging with quality.
For Marília, everyone already has more or less the idea 
of what needs to be done. But it involves daily choices. 
"The important thing is not so much to know what is 
going to happen to us, but what we do with the things 
that happen to us", he added. On the social pillar, the 
founder and director of Australia's Center for Welfare 
and Resilience, Gabrielle Kelly, presented strategies to 
broaden and strengthen human relationships, ratifying 
the idea that it is never too late to begin.
Then, the director of Institute of Gerontology, Depart-
ment of Social Sciences, Health and Medicine, King's 

Com o tema “Construindo a Qualidade da Vida Lon-
geva”, o Grupo Bradesco Seguros realizou o XII Fórum 
da Longevidade em São Paulo. A programação foi ba-
seada nos quatro pilares essenciais para governos, em-
presas e cidadãos se unirem em favor de projetos de 
qualidade de vida ativa: saúde, social, conhecimento e 
finanças. E a palavra que serviu de mote para diversas 
palestras e debates foi resiliência: a capacidade de recu-
perar a normalidade após sofrer as adversidades da vida, 
como o envelhecimento, uma condição inexorável.
O presidente do Grupo Bradesco Seguros, Octavio de 
Lazari Jr., abriu oficialmente o evento, destacando a 
importância do tema para o Grupo. “Nós não nos con-
formamos com a ideia de que não podermos prever o 
futuro. Isso, de fato, é impossível, mas se não podemos 
parar o tempo, vamos escrever com nossas próprias 
mãos o livro de nossa história de vida. Por isso, abra-
çamos essa causa, apresentamos as novidades e promo-
vemos esse encontro há 12 anos. Queremos ser agentes 
desse processo e estimular as pessoas à reflexão”.
Dando início ao pilar saúde, o médico especialista em 
envelhecimento e longevidade, gerontólogo Alexandre 
Kalache abordou a questão da resiliência. “É preciso 
construir a nossa capacidade de recuperar a normali-
dade após enfrentar as adversidades. Além de cuidar 
dos nossos capitais fundamentais — a saúde, o social, o 
conhecimento e as finanças — precisamos de um pro-
pósito na vida. Temos que acordar no dia seguinte com mil 
coisas para fazer, e não reclamando da velhice”, afirmou.
Junto com a médica especialista em geriatria pela So-
ciedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), 
Cláudia Burlá, e a médica e docente do Departamento 
de Prática de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pú-
blica (FSP) da USP, Marilia Louivision.
Kalache debateu acerca dos caminhos para prolongar 
a vida saudável. Segundo ele, precisamos do wake-up 
call, ou seja, o chamado individual e diário diante do 
espelho para que você reflita se seu comportamento, 
atitudes e escolhas são favoráveis ao seu envelheci-
mento com qualidade.
Para Marília, todo mundo já tem mais ou menos a ideia 
do que é preciso ser feito. Mas isso envolve escolhas di-
árias. “O importante não é tanto saber o que vai acon-
tecer com a gente, mas o que fazemos com as coisas que 
nos acontecem”, acrescentou. No pilar social, a funda-
dora e diretora do Centro de Bem-Estar e Resiliência 
da Austrália, Gabrielle Kelly, apresentou as estratégias 
para ampliar e fortalecer as relações humanas, ratifi-

It is possible to live with more quality
Viver mais com qualidade é possível

LONGEVIDADE
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Lazari Jr.: “Nós não nos conformamos com a ideia de que não 
podemos prever o futuro” 

Lazari Jr .: "We do not settle for the idea that we cannot predict 
the future"
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College London, Karen Glaser, brought the view on 
demography with the lecture "longevity reshaping the 
world". It showed some statistics that gave an idea of 
the challenge’s size faced by Brazil: if France took 115 
years to see the percentage of the elderly population 
grow 14%, Brazilians took only 21 years to reach the 
mark. "In this scenario, one cannot think of retiring at 
age 53, with a life expectancy of 75 years. This is not 
sustainable", Glaser said.
The financial pillar, discussed by economist Paulo Ta-
fner of the Institute of Applied Economic Research 
(Ipea) and journalist Mara Luquet, who spoke about 

the challenge of balancing 
accounts in a long life. The 
economist warned that Brazil 
was aging very quickly and 
showed how our demogra-
phic "pyramid", much wider 
than the top, turned into a 
"shirt", wider at the top than 
at the base at 40 years.

Life expectancy
"Today in Brazil we have more 
than 30 thousand people with 
100 years or more. It's an in-
creasingly healthy group, whi-
ch shows the increase in life 
expectancy in the country", 
said Jorge Nasser, Bradesco 
Vida e Previdência general 
director. Currently, in Brazil, 
24 million people are over 60 
years old, which represents al-
most 13% of the population, 
according to IBGE.
Estimates from the World 
Health Organization indica-

te that, in 2050, this number will reach 64 million, 
which means that, out of every ten Brazilians, three 
will be elderly.
During the event, the Bradesco Seguros Longevity 
Awards were presented, reaching its seventh edition 
with the objective of stimulating reflection on the 
transformation effects of the age structure of the Brazi-
lian and world population, in several different aspects. 
Works in the Journalism, Life Stories and Research in 
Longevity modalities were recognized. At the time, 
Bradesco Seguros launched its Longevity Platform, 
a set of actions and initiatives focused on the theme, 
including, among others, the launch of the "Living 
Longevity" web site.

cando a ideia de que nunca é tarde para começar.
Em seguida, a diretora do Instituto de Gerontologia, 
Departamento de Ciências Sociais, Saúde e Medicina 
da King’s College London, Karen Glaser, trouxe a vi-
são a respeito da demografia com a palestra “a longe-
vidade remodelando o mundo”. Ela mostrou algumas 
estatísticas que deram uma ideia do tamanho do desa-
fio enfrentado pelo Brasil: se a França levou 115 anos 
para ver o percentual da população de idosos crescer 
14%, os brasileiros levaram apenas 21 anos para atin-
gir a marca. “Nesse cenário, não se pode pensar em se 
aposentar aos 53 anos, tendo uma expectativa de vida 
de 75 anos. Isso não é susten-
tável”, afirmou Glaser.
O pilar financeiro foi aborda-
do pelo economista Paulo Ta-
fner, do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), e 
pela jornalista Mara Luquet, 
que falaram sobre o desafio 
de equilibrar as contas numa 
vida longeva. O economista 
alertou para o fato de o Bra-
sil estar envelhecendo muito 
rapidamente e mostrou como 
nossa “pirâmide” demográ-
fica, de base bem mais larga 
do que o topo, se transfor-
mou numa “camiseta”, mais 
larga no topo do que na 
base, em 40 anos.

Expectativa de vida
“Hoje no Brasil temos mais 
de 30 mil pessoas com 100 
anos ou mais. É uma turma 
cada vez mais saudável, que 
mostra o aumento da expec-
tativa de vida no país”, observou Jorge Nasser, diretor-
-geral da Bradesco Vida e Previdência. Atualmente, no 
Brasil, 24 milhões de pessoas têm mais de 60 anos, o 
que representa quase 13% da população, segundo o 
IBGE. Estimativas da Organização Mundial de Saúde 
apontam que, em 2050, esse número chegará a 64 mi-
lhões, o que significa que, de cada dez brasileiros, três 
serão idosos.
Durante o evento, foi realizada a entrega dos Prêmios 
Longevidade Bradesco Seguros, que chega à sua sétima 
edição com o objetivo estimular a reflexão sobre os efei-
tos da transformação da estrutura etária da população 
brasileira e mundial, em seus mais diferentes aspectos. 
Foram reconhecidos trabalhos nas modalidades de Jor-
nalismo, Histórias de Vida e Pesquisa em Longevidade. 
Na ocasião a Bradesco Seguros lançou a sua Plataforma 
da Longevidade, conjunto de ações e iniciativas volta-
das ao tema, incluindo, entre outras, o lançamento do 
Portal “Viva a Longevidade”.

LONGEVITY
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Comemoração dos 20 anos merece bolo, presença dos colaboradores e discurso do anfitrião
Celebrating the 20 years deserves cake, presence of employees and a host speech 

Two decades of good service to the market is a rea-
son to celebrate. For Valor-Ação insurance consulting 
firm, the night of October 30 became part of history. 
In a ceremony held at Circolo Italiano in São Paulo, di-
rector Jorge Teixeira Barbosa greeted all those who ho-
nored the commemorative solemnity of the company's 
20 years. Among those present, executives of insurance 
companies, sector entities authorities, and as institu-
tional representative of insurance brokers, Sincor’s SP 
President Alexandre Camillo.

"The Valor-Ação 
20 years cele-
bration is due to 
the people who 
have been with 
us and have been 
very involved in 
the continuous 
improvement of 
our processes 
and services. I 
also cannot fail 
to thank the in-
surers who en-
trusted us with 
the partnership 
and care of their 
i n s t i t u t i o n s " , 
said Jorge, exci-
ted. The partner 
companies are 

Tokio Marine, Sompo Seguros, SulAmérica Seguros, 
Bradesco Seguros, Suhai Seguradora, Liberty Segu-
ros and Ituran.
Established in 1997, Valor-Ação is considered one of 
the precursors of the advisory model caring for insu-
rance professionals. The first partner was AIG. With 
the adhesion of other companies, the company began 
an expansion process, to the point of retaining a large 
number of brokers.
The company, headed by Jorge Barbosa, is located in 
São Paulo and has others two branches, one in the ABC 
region and another in the city of Santos. It has 33 em-
ployees, of which 14 are from the operational area and 
19 from the commercial area. "Our team of professio-
nals undergoes constant training and evolution in or-
der to serve our customers", reinforces Jorge.
Since 2011, Valor-Ação has been achieving important 

Duas décadas de bons serviços prestados ao mer-
cado é motivo de festa. Para a assessoria de seguros 
Valor-Ação, a noite de 30 de outubro ficará para a sua 
história. Em solenidade realizada no Circolo Italiano, 
em São Paulo, o diretor Jorge Teixeira Barbosa cumpri-
mentou todos os que prestigiaram a solenidade come-
morativa dos 20 anos da empresa. Entre os presentes, 
executivos de seguradoras, autoridades de entidades 
do setor e como representante institucional dos corre-
tores de seguros, o presidente Alexandre Camillo do 
Sincor-SP.
“A comemora-
ção de 20 anos de 
existência da Va-
lor-Ação deve-se 
às pessoas que es-
tiveram conosco 
e muito colabo-
raram para a me-
lhoria continua de 
nossos processos 
e serviços. Tam-
bém não posso 
deixar de agrade-
cer aos segurado-
res que nos con-
fiaram a parceria 
e atendimento de 
suas instituições”, 
ressaltou Jorge, 
emocionado. As 
companhias parceiras são a Tokio Marine, Sompo Se-
guros, SulAmérica, Bradesco Seguros, Suhai Segurado-
ra, Liberty Seguros e Ituran.
Fundada em 1997, a Valor-Ação é considerada uma 
das precursoras do modelo de assessoria para o aten-
dimento aos profissionais de seguros. A primeira par-
ceira foi a AIG. Com a adesão de outras companhias, 
a empresa iniciou processo de expansão, ao ponto de 
fidelizar um grande número de corretores.
A empresa comandada por Jorge Barbosa, está lo-
calizada em São Paulo e possui duas filiais, uma 
na região do ABC (SP) e outra na cidade de Santos 
(SP). Possui 33 colaboradores, dos quais 14 são da 
área operacional e 19 da comercial. “Nossa equipe 
de profissionais passa por constante treinamento 
e evolução para, assim, atender nossos clientes de 
maneira mais completa”, reforça Jorge.

Twenty years serving insurance brokers 
with excellence

Vinte anos atendendo com 
excelência os corretores de seguros

CELEBRAÇÃO
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Jorge Barbosa: Valor-Ação está estruturada para gerenciar e apoiar ampla variedade de seguros 
Jorge Barbosa: Valor-Ação is structured to manage and support a wide variety of insurance services

results in terms of premiums issued. In that year, the 
consulting firm obtained R$ 10.5 million. In 2014, a sig-
nificant leap: premiums totaled just over R$ 34 million. 
By the end of 2017, its revenues could have reached to 

R$ 50 million, five 
times more than 
the result six years 
ago. This result re-
presents, today, 7% 
of the premiums 
collected from the 
advisory services 
of firms that are 
part that are part of 
Aconseg-SP.
According to Jorge 
Barbosa, Valor-A-
ção is structured to 
manage access to 
the main products 
of the insurance 
market, supporting 
2,200 insurance 
brokers at its base, 

of which 1,600 in activity, from life insurance, residen-
tial, corporate, to automotive fleets. "To undertake in 
Brazil for 20 years is not a simple task", he said.
On this solemnity, the president of Sincor-SP, highli-
ghted "to celebrate a birthday is to look back and to 
be proud of the success achieved and of its trajec-
tory in the area of advisory services. Needless to say, 
their activities have done much to strengthen the 
market", said Camillo.

A partir de 2011, a Valor-Ação vem obtendo resultados 
importantes em termos de prêmios emitidos. Naquele 
ano, a assessoria obteve R$ 10,5 milhões. Em 2014, um 
salto expressivo: o total de prêmios somou pouco mais 
de R$ 34 milhões. 
Ao final de 2017, 
sua produção po-
derá ter alcança-
do R$ 50 milhões, 
cinco vezes mais 
do que o resulta-
do auferido seis 
anos atrás. Este 
resultado repre-
senta, hoje, 7% 
dos prêmios ar-
recadados pe-
las assessorias 
que integram a 
Aconseg-SP.
Segundo Jorge 
Barbosa, a Va-
lor-Ação está 
estruturada para 
gerenciar o acesso aos principais produtos do merca-
do segurador, ao apoiar 2.200 corretores de seguros 
em sua base, dos quais 1.600 ativos, desde seguros de 
vida, residencial, empresarial, até de frotas automoti-
vas. “Empreender no Brasil por 20 anos não é tarefa 
simples”, mencionou.
Nesta solenidade, o presidente do Sincor-SP, destacou 
“comemorar um aniversário é olhar para trás e se or-
gulhar do êxito alcançado e de sua trajetória na área de 
assessorias. É desnecessário dizer que suas atividades 
contribuíram muito para o fortalecimento do merca-
do”, reconheceu Camillo.

CELEBRATION
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The president of IRB Brasil RE, José Carlos Cardoso, 
received an important awards on December, 12 in São 
Paulo (SP). The executive was honored by JLT RE’s 
CEO, Rodrigo Protasio, as Professional of the Year, 

during a dinner 
party held by the 
company. The 
event happens 
annually and is 
already part of 
the calendar of 
the insurance 
and reinsurance 
sector.
During the 
event, Protasio 
stated that José 
Carlos Cardo-
so was the most 
prominent exe-
cutive in the 
market in 2017 
and recalled his 
professional ca-
reer as a broker 

and leader in several reinsurance companies. "This 
year, IRB’s President Cardoso crowned his career with 
the IPO process, making it the third largest exporter of 
services in Brazil, the largest reinsurer in the country 
and one of the largest in Latin America", Protasio said.

IRB Brasil RE’s president 
received  the recognition 
from JLT RE CEO in event 
in the São Paulo state capital

For Cardoso, partnerships like this make the market 
evolve and increasingly motivate the IRB team to pro-
vide an excellent service to its clients. "It is with great 
pride that I receive this recognition from a partner as 
relevant as JLT. Currently, IRB ranks first in profitabi-
lity and ninth among the largest reinsurers at market 
value. All these achievements are the result of working 
together to bring good practices from the most mature 
markets to Brazil and Latin America. That is our prio-
rity", he emphasized.

O presidente do IRB Brasil RE, José Carlos Cardoso, 
recebeu uma importante premiação no dia 12 de de-
zembro em São Paulo (SP). O executivo foi homenage-
ado pelo CEO da JLT RE, Rodrigo Protasio, como Pro-
fissional do Ano, 
durante jantar de 
confraternização 
realizado pela 
empresa. O even-
to acontece anual-
mente e já faz par-
te do calendário 
do setor de seguro 
e resseguro.
Durante o evento, 
Protasio declarou 
que José Carlos 
Cardoso foi o exe-
cutivo de maior 
destaque do mer-
cado em 2017 e 
lembrou sua tra-
jetória profissio-
nal, como broker 
e líder em várias 
empresas de resseguros. “Este ano, como presidente do 
IRB, Cardoso coroou sua carreira com o processo de 
IPO, tornando a companhia a terceira maior expor-
tadora de serviços do Brasil, maior resseguradora 
do país e uma das maiores da América Latina”, de-
clarou Protasio.

Presidente do IRB Brasil RE
recebeu o reconhecimento do 
CEO da JLT RE em evento 
na capital paulista

Para Cardoso, parcerias como essa fazem o mercado 
evoluir e motivam cada vez mais o time do IRB a pres-
tar um serviço de excelência aos seus clientes. “É com 
muito orgulho que recebo esse reconhecimento de um 
parceiro tão relevante como a JLT. Atualmente, o IRB 
ocupa o primeiro lugar em lucratividade e a nona posi-
ção entre as maiores resseguradoras em valor de mer-
cado. Todas essas conquistas são fruto de um trabalho 
em conjunto para trazer as boas práticas dos mercados 
mais maduros para o Brasil e a América Latina. Essa é 
a nossa prioridade”, enfatizou o presidente.

Recognition of a successful career

Reconhecimento a uma carreira 
coroada de êxito 

HONORHOMENAGEM

Cardoso is honored by Protasio: executive is “Professional of the Year”
Cardoso é homenageado por Protasio: executivo é o “Profissional do Ano”
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A equipe Insurance Corp deseja 
a todos os leitores, parceiros, 
anunciantes e apoiadores 
um excelente 2018!

The Insurance Corp magazine team 
wish to readers, partners, advertisers 

and supporters an  excellent  2018!
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Tzirulnik: em tramitação no Senado há mais de 13 anos, projeto de lei é 
produto de longas negociações e enfrentou resistências de determinados grupos

Tzirulnik: pending in the Senate for more than 13 years, bill is the
product of long negotiations and faced resistance from certain groups
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Organized by the Brazilian Institute of Insurance 
Law (IBDS), the VII Forum of Insurance Law, recently 
held in São Paulo, presented executives and law profes-
sionals, panels that showed insurance contract issues 
in Brazil, and other countries. IBDS’s president Ernesto 
Tzirulnik stressed that Bill 3555, which has been unde-
rway in the Senate for more than 13 years, is a product 
of long negotiations. In his analysis, the country effec-

tively needs to have a spe-
cific law that determines 
rules for the sector.
Tzirulnik revealed that 
while the text has faced 
resistance from certain 
groups, after some chan-
ges, it maintains the pro-
ject’s essence defended 
from the beginning. The 
wording has already un-
dergone changes suppor-
ted by the IBDS, respon-
ding to claims from CNseg 

and Fenacor on issues 
that affected the liability 
of insurers and brokers.

According to lawyer Fábio Ulhoa, vice president of 
IBDS, the project shows important advances. He cited, 
as an example, the moment the insured notifies the 
company of the incident. It appears, in his opinion, the 
obligation of the insurer. "The investigation of the fact, 
the liquidation process and the calculation of the credit 
to which the insured will be entitled are faces of the 
regulation of the accident and not steps", he defended. 
Ulhoa added: "It is at that moment that conflicts be-
tween contractors arise. If there is no conflict, law 
professionals are forgotten".
In the opinion of lawyer Carlos Harten, managing di-
rector of Queiroz Cavalcanti Advocacia and a member 
of the Special Committee on Secured Law of the Fede-
ral Council of the OAB, the bill should bring "stability, 
and development for the insurance contract”. Harten 
points out that the proposal is the fruit of intense 
dialogue and contemplates the areas of conflict ob-
served daily in the courts.

Organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito do 
Seguro (IBDS), o VII Fórum de Direito do Seguro, re-
alizado recentemente em São Paulo, apresentou a exec-
utivos e profissionais do direito, painéis que mostraram 
a questão do contrato de seguro no Brasil e também 
em outros países. O presidente do IBDS, Ernesto Tzir-
ulnik, ressaltou que o Projeto de Lei 3555 – em trami-
tação no Senado há mais de 
13 anos – é produto de longas 
negociações. Em sua análise, 
o país precisa efetivamente de 
ter uma lei específica que de-
termine regras para o setor.
Tzirulnik revelou que, embo-
ra o texto tenha enfrentado 
resistências de determinados 
grupos, após algumas alter-
ações, ele mantém a essência 
do projeto defendido desde 
o princípio. Sua redação já 
passou por mudanças apoia-
das pelo IBDS, atendendo aos 
pleitos da CNseg e da Fena-
cor em questões que afetavam a responsabilidade das 
seguradoras e dos corretores.
Segundo o advogado Fábio Ulhoa, vice-presidente do 
IBDS, o projeto exibe avanços importantes. Ele citou, 
como exemplo, o momento em que o segurado notifica 
a ocorrência do sinistro à companhia. Surge, em sua 
opinião, a obrigação da seguradora. “A investigação do 
fato, o processo de liquidação e o cálculo do crédito a 
que o segurado terá direito são faces da regulação do 
sinistro e não etapas”, defendeu. Ulhoa acrescentou: 
“É nesse momento que afloram os conflitos entre os 
contratantes. Se não há conflito, os profissionais de 
direito são esquecidos”.
Na avaliação do advogado Carlos Harten, sócio-dire-
tor da Queiroz Cavalcanti Advocacia e integrante da 
Comissão Especial de Direito Securitário do Consel-
ho Federal da OAB, o projeto de lei deve trazer “esta-
bilidade, fomento e desenvolvimento para o contrato 
de seguros”. Harten ressalta que a proposta é fruto de 
intenso diálogo e contempla as áreas de conflito obser-
vadas diariamente nos tribunais.

Debate around the Insurance Contract

Debate em torno do Contrato de Seguro

LEGISLATIONLEGISLAÇÃO
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The winners of the 7th Antonio Carlos de Almeida 
Braga Innovation Insurance Awards were acclaimed 
on December 13, during the insurance market leaders 
lunch at the Hotel Copacabana Palace in Rio de Janei-
ro (RJ). Fifteen projects classified as finalists - five per 

category (Processes, 
Communication, Pro-
ducts and Services). 
In total, 89 regis-
tered, of which 79 
were qualified.
The winners were as 
follows: Communica-
tion category, "Com-
pensation Campaign 
CO2" of the Insurance 
Group Banco do Bra-
sil e Mapfre, author 
Flávia Varga; Proces-
ses category, work 
"Digital Reimburse-
ment", from SulAmé-
rica Cia de Seguros 
Saúde (health), whose 

author is Fabiano Carraro, and Products and Servi-
ces category - the "Mobility Insurance Equipment" 
project of Sompo Seguros was designed by Cláudio 
Pellegrin Quaglia.
For the third year in the history of the award, the au-
thors made the oral defense of their work between No-
vember 28 and 30 at the headquarters of CNseg in Rio 
de Janeiro. After this stage, the first three places of each 
category were named. The winner and the second and 
third places received R$ 30 thousand, R$ 15 thousand 
and R$ 10 thousand, respectively.
The CNseg’s president Márcio Coriolano opinion, the 
award brings new ideas for the sector and ways to see 
a market that has everything to be promising. "The 
industry has already started innovating with Antonio 
Carlos de Almeida Braga, a person who has put this 
market upside down, not only in terms of purpose, 
but mainly ideas", said Coriolano. "CNseg encoura-
ges companies to seek new sustainable solutions and 
to modernize the concept of insurance more and more 
from the perspective of a society that is changing every 
day", said Solange Beatriz Palheiro Mendes, vice-presi-
dent of CNseg and FenaSaúde ‘s President.

Os vencedores do 7º Prêmio Antonio Carlos de Al-
meida Braga de Inovação em Seguros foram aclamados 
em 13 de dezembro, durante o almoço das lideranças 
do mercado segurador, no Hotel Copacabana Palace, 
no Rio de Janeiro. Quinze projetos classificaram-se 
como finalistas – cin-
co por categoria (Pro-
cessos, Comunicação, 
Produtos e Serviços). 
No total, foram 89 
inscritos, dos quais 
79 habilitados.
Os vencedores foram 
os seguintes: categoria 
Comunicação, “Cam-
panha de Compensa-
ção de CO2” do Gru-
po Segurador Banco 
do Brasil e Mapfre, da 
autora Flávia Varga; 
categoria Processos, 
trabalho “Reembolso 
Digital”, da SulAmé-
rica Companhia de 
Seguro Saúde, cujo autor é Fabiano Carraro, e categoria 
Produtos e Serviços - o projeto “Seguro Equipamentos 
de Mobilidade”, da Sompo Seguros, foi idealizado por 
Cláudio Pellegrin Quaglia. 
Pelo terceiro ano na história da premiação, os autores 
fizeram a defesa oral de seus trabalhos entre os dias 28 
e 30 de novembro, na sede da CNseg, no Rio de Janeiro. 
Depois dessa etapa, foram apontados os três primeiros 
colocados de cada categoria. O vencedor e o segundo 
e terceiro lugares receberam R$ 30 mil, R$ 15 mil e 
R$ 10 mil, respectivamente.
Na opinião do presidente da CNseg, Márcio Coriola-
no, o prêmio traz novas ideias para o setor e formas 
de enxergar um mercado que tem tudo para ser pro-
missor. “O setor já começou inovando com Antonio 
Carlos de Almeida Braga, uma pessoa que colocou de 
cabeça para baixo esse mercado, não apenas em termos 
de objetivo, mas principalmente de ideias”, ressaltou 
Coriolano. “A CNseg incentiva as empresas a buscarem 
novas soluções sustentáveis e que modernizem cada 
vez mais o conceito de seguro sob a ótica de uma socie-
dade que se transforma a cada dia”, afirmou Solange 
Beatriz Palheiro Mendes, vice-presidente da CNseg 
e presidente da FenaSaúde. 

Solutions for a society 
under transformation

Soluções para uma sociedade 
em transformação

AWARDSPREMIAÇÃO

Premiados exibem seus troféus junto com a CNseg: incentivo à inovação para o setor
Awardees show their trophies along with CNseg: incentive to innovation for the sector
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Mais de 400 pessoas marcaram presença no simpósio, que se tornou referência no setor de seguros de transportes
More than 400 people attended the symposium, which became a benchmark in the transportation insurance sector 

D
iv

ul
ga

çã
o

Experts consider the event as the most important 
in its genre. In its fifth edition, the ExpoCist Sympo-
sium counted 481 participants at the Tivoli Mofarrej 
São Paulo Hotel in November. Professionals from var-
ious areas of transportation insurance, linked to insur-
ers, brokerage firms, risk managers and other service 
providers, presented the public with high-level lectures. 
Six panels around the theme "Transportation insur-
ance scenarios in Brazil" brought qualified data and 

information to 
participants.
The first vice-pres-
ident of the In-
t e r n a t i o n a l 
Transportation In-
surance Club, Sal-
vatore Lombardi 
Jr, said that in five 
years of activities, 
the entity is today 
the main reference 
in the sector and 
has contributed to 
gather, integrate 
and train special-
ized labor, bring-
ing relevant issues 
to an audience 
interested in in-
surance covering 

the segment. "The Cist's main pillar is the training for 
transportation insurance professionals and also the lo-
gistics chain linked to this branch", said Salvatore.
Parallel to the symposium presentations, happened 
the traditional exhibitions fair, where companies of 
prominence of the sector showed their products and 
solutions. Closing the event, Cist paid tribute to three 
executives who have been supporting the organiza-
tion since its inception. Paulo Rogério Haüptli, from 
Fox Group (claims regulation), André Moraes Velleda; 
from Moraes Velleda (risk management) and José Car-
los Serra, from Serra & Company, also linked to risk 
management. The 5th ExpoCist Symposium was ex-
tended during the evening with cocktail parties, raffles 
offered by supporters and musical attractions.

Especialistas consideram o evento como  o mais 
importante no gênero. Em sua quinta edição, o Simpósio 
ExpoCist contabilizou a participação de 481 congres-
sistas no Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel, em novem-
bro. Profissionais de diversas áreas de seguros de trans-
portes, ligados a seguradoras, corretoras, gerenciadoras 
de riscos e outras prestadoras de serviço, brindaram o 
público com palestras de alto nível. Seis painéis em tor-
no do tema “Cenários dos seguros de transportes no 
Brasil” trouxeram 
dados e informa-
ções qualificadas 
aos participantes.
O primeiro-vi-
ce-presidente do 
Clube Internacio-
nal de Seguros de 
Transportes, Sal-
vatore Lombardi 
Jr, destacou que, 
em cinco anos de 
atuação, a entidade 
é hoje a principal 
referência no setor 
e vem contribuin-
do para reunir, in-
tegrar e capacitar 
mão de obra espe-
cializada, trazendo 
temas relevantes 
a um público interessado em seguros que abrangem o 
segmento. “O Cist tem como principal pilar a capa-
citação dos profissionais de seguros de transportes e 
também da cadeia logística ligada a esse ramo”, res-
saltou Salvatore.
Paralelamente às apresentações do simpósio aconte-
ceu a tradicional feira de exposições, onde empresas de 
destaque do setor mostraram seus produtos e soluções. 
No encerramento do evento, o Cist prestou homena-
gem a três executivos que mantêm apoio à entidade 
desde sua fundação. São eles Paulo Rogério Haüptli, 
do Grupo Fox (regulação de sinistros), André Moraes 
Velleda; da Moraes Velleda (gerenciamento de riscos) e 
José Carlos Serra, da Serra & Company, também ligada 
à gerenciamento. O 5º Simpósio ExpoCist foi estendido 
durante a noite com coquetel, sorteios oferecidos pelos 
apoiadores e atrações musicais.

SEGURO DE TRANSPORTES TRANSPORTATION  INSURANCE

Cenário nacional em debate
Debating national scenario
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Da esq. p/ dir.: Marco Antonio Gonçalves, Axel Brohm, Octavio de Lazari Junior e Luciano Calheiros: joint  
venture propiciará crescimento do mercado, com a parceria dos corretores e a confiança dos clientes 
From left to right.: Marco Antonio Gonçalves, Axel Brohm, Octavio de Lazari Junior and Luciano Calheiros: 
joint venture will foster market growth with partnership of brokers and the trust of customers
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In late October, Swiss Re Corporate Solutions held 
a cocktail party in São Paulo to celebrate the joint ven-
ture with Bradesco Seguros, officially launched on July 
3. On that occasion, the financial results and business 

combination 
between the 
two compa-
nies presented, 
reinforcing the 
re lat ionship 
with more 
than 370 
clients, broke-
rs, suppliers 
and specia-
lized press. 
Swiss Re's 
a s s o c i a t i o n 
with Bradesco 
Seguros crea-
ted the third 
largest corpo-
rate insuran-
ce company 
operating in 
Brazil.

Commercial strength and global experience
The two companies have complementary competencies 
and portfolios: while the portfolio of Bradesco Seguros 
is concentrated in elementary lines (mainly in assets, 
transportation and aviation), the portfolio of Swiss Re 
Corporate Solutions mainly serves the rural insuran-
ce and surety lines. "This is a very important moment 
for the company: the commercial strength of Bradesco 
Seguros, combined with the global experience and mo-
dern products of Swiss Re Corporate Solutions, streng-
thens our leadership and performance in the Brazilian 
market. I would like to thank all the efforts of teams 
involved before, during and after this integration", says 
Luciano Calheiros, president of Swiss Re Corporate So-
lutions Brasil Seguros.
Calheiros also reinforced the next steps of the joint 
venture, noting that the areas of underwriting, claims, 
risk engineering and operations will support negotia-

No final de outubro, a Swiss Re Corporate Solu-
tions realizou um coquetel, em São Paulo, para celebrar 
a joint venture com a Bradesco Seguros oficializada em 
3 de julho. Na ocasião, foram apresentados os resulta-
dos da com-
binação fi-
nanceira e 
de negócios 
entre as duas 
empresas, re-
forçando o re-
lacionamento 
com mais de 
370 clientes, 
c o r r e t o r e s , 
fornecedores 
e a imprensa 
especializada. 
A associação 
da Swiss Re 
com a Bra-
desco Seguros 
criou a ter-
ceira maior 
seguradora 
de ramos 
corporativos 
com atuação no Brasil.

Força comercial e experiência global
As duas empresas possuem competências e carteiras 
complementares: enquanto a carteira da Bradesco Se-
guros se concentra em ramos elementares (principal-
mente nas linhas patrimonial, transporte e aviação), a 
da Swiss Re Corporate Solutions atende, sobretudo, as 
linhas de seguros rural e garantia. “Esse é um momen-
to muito importante para a companhia: a força comer-
cial da Bradesco Seguros, aliada à experiência global e 
produtos modernos da Swiss Re Corporate Solutions, 
fortalece a nossa liderança e atuação no mercado brasi-
leiro. Gostaria de agradecer todo empenho das equipes 
envolvidas antes, durante e após essa integração”, co-
menta Luciano Calheiros, presidente da Swiss Re Cor-
porate Solutions Brasil Seguros.
Calheiros também reforçou os próximos passos da joint 

Joint venture to strengthen 
corporate market

Joint venture fortalecerá 
mercado corporativo

PARCERIA

Aliança entre duas grandes companhias cria terceira maior seguradora deste setor
Alliance between two large companies creates third largest insurer in the sector
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Joint venture fortalecerá 
mercado corporativo

Calheiros: áreas de underwriting, sinistros, engenharia de riscos e operações 
darão suporte nas negociações e atendimento em São Paulo e Rio de Janeiro 
Calheiros: areas of underwriting, claims, engineering risk and operations 
will support negotiations and service in São Paulo and Rio de Janeiro 

tions and service, both in São Paulo and Rio de Janeiro, 
where the new office, just been inaugurated in the Can-
delária (RJ) region. In addition, new lines of business 
are part of the company's strategy, such as aeronautics, 
Civil Liability, Engineering Risks, Hulls and D&O. "We 
rely on the partnership of our brokers and the trust of 
our customers. Our union and proximity are very im-
portant so that this business is increasingly profitable 

and so that together we can 
grow in this market so pro-
mising in Brazil."

Distribution force
At the event, the Bradesco’s 
Seguros Group and vice pre-
sident of Banco Bradesco, 
Octavio de Lazari Junior, 
said: "This important asso-
ciation combines our natio-
nal presence and distribu-
tion strength - made up of 
more than 40,000 registered 
brokers, 5,300 branches and 
140 offices - with the inter-
national expertise of Swiss 
Re Corporate Solutions. Our 
relevant participation in this 
association also reinforces 
the conviction that large-
-risk insurance is a promi-
sing business in Brazil and 
that it will certainly capture 
the opportunities that will 
come with the resumption 
of growth in the country, 
especially in relation to the 
demands of infrastructure.”
The event brought together 
some of the most important 
authorities in the sector. 
Axel Brohm, Latin Ameri-
can CEO of Swiss Re Cor-

porate Solutions; Newton Queiroz, sales head of Swiss 
Re Corporate Solutions for Latin America; Guilherme 
Perondi, sales head of Swiss Re Corporate Solutions 
in Brazil; Marco Antonio Gonçalves, Sales Organi-
zation’s Bradesco Seguros Group General Director; 
Carlos Picini, Corporate Channel’s Bradesco Segu-
ros Group Sales Organization, as well as executives 
of Swiss Re, Banco Bradesco, brokers, clients, su-
ppliers and business partners.

O acontecimento reuniu algumas das mais 
importantes autoridades do setor

The event brought together some of the most 
important authorithies in the sector

venture, ressaltando que as áreas de underwriting, sinis-
tros, engenharia de riscos e operações darão suporte nas 
negociações e atendimento, tanto em São Paulo, quanto 
no Rio de Janeiro, onde acaba de ser inaugurado o novo 
escritório da seguradora na região da Candelária(RJ). 
Além disso, novas linhas de negócios fazem parte da 
estratégia da companhia, como aeronáuticos, Respon-
sabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Cascos e D&O. 
“Contamos com a parce-
ria de nossos corretores e 
a confiança dos clientes. 
Nossa união e proximida-
de são muito importantes 
para que esse negócio seja 
cada vez mais rentável e 
para que juntos possamos 
crescer nesse mercado tão 
promissor que é o Brasil”.

Força de distribuição
No evento, o presidente do 
Grupo Bradesco Seguros e 
vice-presidente do Banco 
Bradesco, Octavio de La-
zari Junior, destacou: “Essa 
importante associação 
combina a nossa presença 
nacional e força de dis-
tribuição – composta por 
mais de 40 mil corretores 
cadastrados, 5.300 agên-
cias e 140 sucursais – com 
a expertise internacional 
da Swiss Re Corporate So-
lutions. Nossa participação 
relevante nessa associação 
reforça, ainda, a convicção 
de que o seguro de gran-
des riscos é um negócio 
promissor no Brasil e que 
certamente capturará as 
oportunidades que virão 
com a retomada do crescimento do país, principalmen-
te no que tange às demandas de infraestrutura”.
O acontecimento reuniu algumas das mais importantes 
autoridades do setor. Marcaram presença Axel Brohm, 
CEO da América Latina da Swiss Re Corporate Solu-
tions; Newton Queiroz, head de vendas da Swiss Re 
Corporate Solutions para a América Latina; Guilherme 
Perondi, head de vendas da Swiss Re Corporate Solu-
tions no Brasil; Marco Antonio Gonçalves, diretor-
-geral da Organização de Vendas do Grupo Bradesco 
Seguros; Carlos Picini, diretor do Canal Corporate da 
Organização de Vendas do Grupo Bradesco Segu-
ros, além de executivos da resseguradora Swiss Re, 
do Banco Bradesco, corretores, clientes, fornecedo-
res e parceiros de negócios.

PARTNERSHIP
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TWO YEARS WITHOUT MARCO ROSSI 

The Inter-American Federation of Insurance Compa-
nies (Fides) honored, at the XXXVI Hemispheric Insu-

rance Conference, Marco Antonio 
Rossi (photo) with the most outs-
tanding insurer award. The exe-
cutive’s death has completed two 
years. Rossi chaired CNseg and 
Fides between 2013 and 2015, in 
addition to the Bradesco Seguros 
Group (2010 to 2015). The pos-
thumous award was received by 
the Confederation current pre-
sident, Márcio Coriolano, during 
the conference that took place in 
El Salvador from November,12 
to 15. "Marco Antonio Rossi will 
always be remembered for his 
important achievements to the 
insurance industry. He was recog-
nized for his dynamism, his lea-
dership ability and his sweetness 
in dealing with everyone around 
him", said Coriolano.

REINSURANCE SEMINAR
In São Paulo, the Commission for P&C and large risks 
of the National Federation of General Insurance (Fen-
Seg) held a Seminar on Reinsurance. The event, re-
cently held at the National School of Insurance (ENS) 
auditorium, received the support of the Federation's 
Reinsurance Commission. A significant number of 
participants attended the seminar, among representa-
tives of reinsurers, brokers and employees of insurers 
responsible for reinsurance operations. 

SUSEP AND THE SECTOR’S EVOLUTION 
“Susep has sought to maintain a permanent dialogue 
with the sector”, said the head of the Superintenden-
cy of Private Insurance, Joaquim Mendanha, noting 
both the autarchy organ members and the House offi-
cials know the importance of the agency's performance 
for the evolution of the insurance industry. The words 
were said during the insurance  market leadership tra-
ditional lunch, promoted annually by CNseg. 

ABGR'S NEW BOARD OF DIRECTORS
On december 18, the Brazilian Risk Management As-
sociation (ABGR) elected, in São Paulo Golden Tulip 
Hotel, the new board of directors for the 2018/2019 
biennium. The Executive Board was thus constituted: 
Vanderlei Pires Moreira, president; Álvaro Luiz Sores 
Trilho, vice president; Cristiane França Alves, secre-
tary- director; Jabor Descio Sobrinho, financial direc-
tor and Marcelo D’Alessandro, administrative director.

DOIS ANOS SEM MARCO ROSSI

A Federação Interamericana de Empresas de Seguros 
(Fides) homenageou, na XXXVI Conferência Hemisfé-
rica de Seguros, Marco Antonio 
Rossi (foto) com o prêmio de se-
gurador com maior destaque. A 
morte do executivo completou 
dois anos. Rossi presidiu a CNseg 
e a Fides entre 2013 e 2015, além 
do Grupo Bradesco Seguros 
(2010 a 2015). A premiação pós-
tuma foi recebida pelo atual pre-
sidente da confederação, Márcio 
Coriolano, durante a conferência 
que aconteceu em El Salvador, 
de 12 a 15 de novembro. “Mar-
co Antonio Rossi sempre será 
lembrado por suas conquistas 
importantes para a indústria de 
seguros. Ele foi reconhecido por 
seu dinamismo, sua capacidade 
de liderança e por sua doçura em 
lidar com todos ao seu redor”, 
destacou Coriolano.

SEMINÁRIO DE RESSEGUROS
Em São Paulo, a Comissão de Riscos Patrimoniais e 
Grandes Riscos da Federação Nacional de Seguros Ge-
rais (FenSeg) realizou o Seminário de Resseguros. O 
evento, que aconteceu recentemente no auditório da 
Escola Nacional de Seguros, recebeu o apoio da Co-
missão de Resseguros da federação. Marcou presença 
no seminário um número expressivo de participan-
tes, entre representantes de resseguradoras, brokers 
e funcionários das seguradoras responsáveis pelas 
operações de resseguro. 

SUSEP E A EVOLUÇÃO DO SETOR
“A Susep tem procurado manter um diálogo perma-
nente com o setor”, disse o titular da Superintendência 
de Seguros Privados, Joaquim Mendanha, observando 
que, tanto o colegiado da autarquia como os servido-
res da Casa, sabem a importância da atuação do órgão 
para a evolução do setor de seguros. As palavras foram 
ditas durante o tradicional almoço das lideranças do mer-
cado segurador, promovido anualmente pela CNseg. 

NOVA DIRETORIA PARA A ABGR
No dia 18 de dezembro, a Associação Brasileira de 
Gerência de Riscos (ABGR) elegeu, no Hotel Golden 
Tulip, em São Paulo, sua nova diretoria para o biênio 
2018/2019. A Diretoria Executiva ficou assim constitu-
ída: diretor-presidente Vanderlei Pires Moreira; diretor 
vice-presidente Álvaro Luiz Sores Trilho; diretora-
-secretária Cristiane França Alves; diretor financei-
ro Jabor Descio Sobrinho e diretor administrativo 
Marcelo D’Alessandro.

IN TIMEEM TEMPO
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PREVENÇÃO PREVENTION

ACONSEG-SP

Aconseg-SP celebrated 
14 years of activity in the 
market, with the presen-
ce of representatives of 
the advisory services 
that make up the entity 
and presented a study 
about the performance 
in the sector. "We have 
never trained so many 
brokers in the advisory 
services of Aconseg-SP 
as in this year 2017", said 
president Marcos Colan-
tonio on the occasion.

CCS-SP

The Insurance Brokers 
Club of São Paulo (CCS-
-SP), along with Sincor-
-SP, Fenacor and their 
respective presidents 
Alexandre Camillo and 
Armando Vergilio, on 
november 7 promoted a 
meeting to clarify doubts 
about the Zim platform. 
Present were João Silvei-
ra and Heverton Peixoto, 
president and director of 
Wiz, the company that 
created the program, 
and answered the 
brokers’ questions.

ACONSEG-SP

Em jantar de confrater-
nização, realizado em 7 
de novembro, a Aconseg-
-SP comemorou 14 anos 
de atuação no mercado, 
com a presença dos re-
presentantes das assesso-
rias que compõe a enti-
dade e apresentou estudo 
sobre a atuação no setor. 
“Nunca se treinou tantos 
corretores nas assessorias 
da Aconseg-SP como nes-
te ano de 2017”, afirmou 
na ocasião, o presidente 
Marcos Colantonio.

CCS-SP

O Clube dos Corretores 
de Seguros de São Paulo 
(CCS-SP), junto com o 
Sincor-SP, Fenacor e seus 
respectivos presidentes 
Alexandre Camillo e Ar-
mando Vergilio, promo-
veram em 7 de novem-
bro um encontro para 
esclarecer dúvidas sobre 
a plataforma Zim. Esti-
veram presentes João Sil-
veira e Heverton Peixoto, 
presidente e diretor da 
Wiz, empresa que criou 
o programa, e responde-
ram aos questionamen-
tos dos corretores.

ENTITIES ENTIDADES 
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Sindseg-SP

On december 7, Sindse-
g-SP held its traditional 
lunch to commemorate 
the 2017 sector’s results 
and achievements. The 
main market leaders were 
present., among them pre-
sidents Márcio Coriolano 
(CNseg), João Francisco 
Silveira Borges da Costa 
(FenSeg) and Alexandre 
Camillo (Sincor-SP).

CVG-RJ

"Brazil has never needed 
leaders so much." This 
was the message left by 
the head of the Superin-
tendence of Private Insu-
rance (Susep), Joaquim 
Mendanha, at lunch in his 
honor paid by the Group 
Life Club of Rio de Janei-
ro (CVG-RJ) on Novem-
ber,30. Club president 
Carlos Ivo Gonçalves 
thanked Mendanha for 
his speech at the opening 
of the event.

Camaracor-SP

The Chamber of Insuran-
ce Brokers of the State of 
São Paulo (Camaracor-SP) 
held its traditional con-
fraternization barbecue in 
São Paulo, on december 
9. The president of the 
Chamber, Pedro Barbato 
Filho, greeted presidents 
of entities, associates and 
guests, who had fun to 
the sound of good music. 
This is an event that is al-
ready part of the year-end 
festivities calendar.

Sindseg-SP

O SindsegSP realizou em 
7 de dezembro o seu tra-
dicional almoço de confra-
ternização, liderado pelo 
presidente Mauro Batista, 
para comemorar os resul-
tados e realizações do se-
tor em 2017. As principais 
lideranças do mercado 
estiveram presentes, entre 
elas os presidentes Márcio 
Coriolano (CNseg), João 
Francisco Silveira Borges da 
Costa (FenSeg) e Alexandre 
Camillo (Sincor-SP).

CVG-RJ

“Nunca o Brasil precisou 
tanto de líderes”. Esta foi a 
mensagem deixada pelo ti-
tular da Superintendência 
de Seguros Privados (Su-
sep), Joaquim Mendanha, 
no almoço em sua home-
nagem realizado pelo Clu-
be Vida em Grupo do Rio 
de Janeiro (CVG-RJ), em 
30 de novembro. O presi-
dente do Clube, Carlos Ivo 
Gonçalves, agradeceu a 
presença de Mendanha em 
seu discurso na abertura 
do evento.

Camaracor-SP

A Câmara dos Corretores 
de Seguros do Estado de 
São Paulo (Camaracor-SP) 
realizou seu tradicional 
churrasco de confraterni-
zação em São Paulo, no dia 
9 de dezembro. O presiden-
te da Câmara, Pedro Bar-
bato Filho, cumprimentou 
presidentes de entidades,  
associados e convidados, 
que se divertiram ao som 
de boa música. Este é um 
evento que já integra o ca-
lendário de festividades do 
final do ano.

ENTIDADES ENTITIES
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GESTÃO DE SEGUROS 
E RESSEGURO

GESTÃO JURÍDICA DO 
SEGURO E RESSEGURO

GESTÃO DE RISCOS 
E SEGUROS
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São Paulo
Av. Pedroso de Morais, 1553
4º andar - Alto de Pinheiros 
São Paulo/SP 
CEP 05419-001 
Tel.: +55 11 3813-1150

Rio de Janeiro
Av. Presidente Wilson, 231 
9º andar - Centro 
Rio de Janeiro/RJ 
CEP 20030-021 
Tel.: +55 21 2103-7638

Brasília
SHIS QL 22 
Conj 02 - Casa 01
Brasília/DF 
CEP 71650-225
Tel.: +55 61 3366-2228
       +55 61 3366-1878

Parceiros e 
correspondentes 
em todo Brasil, 
América Latina, 
América do 
Norte e Europa.

Partners and 
correspondents
throughout Brazil, 
Latin America,
North America, and 
Europe.

Escritório full service com 
foco no mercado de 
seguros, resseguros e 
previdência.
 
Sócios de diferentes áreas 
do direito, reconhecidos 
como referência nos seus 
segmentos.
 
Equipes preparadas para 
lidar com segurança e 
eficiência com qualquer 
problema relacionado aos 
mercados em foco.

Full service Law Firm 
focused on the 
insurance, reinsurance 
and pension market.
 
Partners from different 
areas of practice, 
recognized as references 
in their segments.
 
Teams prepared to deal 
with safety and 
efficiency with any 
problems related to the 
markets in focus.

Ÿ Regulatório / Regulatory 

Ÿ Contencioso / Litigation 

Ÿ Contratos / Contracts 

Ÿ Cível e Comercial / Civil and 
Commercial Law 

Ÿ Tributário / Tax 

Ÿ Societário / Corporate 

Ÿ Trabalhista / Labor 

Ÿ Previdenciário / Pension 

Ÿ Administrativo / Administrative 

Ÿ Consumidor / Consumer

Reconhecimento / Recognition

www.santosbevilaqua.com.br

MÉRITO DA ADVOCACIA 
RAYMUNDO FAORO


