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MENSAGEM AO MERCADO
MESSAGE TO THE MARKET

EXPECTING GOOD BUSINESS 

The insurance and reinsurance market is 
amazing. Both have not suffered any distur-
bances or damages of any kind over the past 
few decades. By the way, when we were in the 
twilight of the 20th century, more attentive 
observers were already anticipating a cycle of 
great achievements with the rise of products 
outside the hegemony of the automobile. In 
the case of reinsurance, betting in Brazil al-
ways punctuated the manifestation of play-
ers, even in periods of economic recession 
and political crisis. 
We entered in the 18th year of the 21st cen-
tury and the feeling has not changed. Over-
coming critical moments of national life, op-
timism is the rule, with growth of economic 
activity. But, executives, directors and owners 
of domestic and foreign companies continue 
to advocate the creation of a regulatory en-
vironment that promotes the sector’s devel-
opment. In a special report, Insurance Corp 
heard some of the top insurer and reinsurer 
market representatives about their expecta-
tions for 2018. 
The visions are positive, but without eupho-
ria because there is still a long way to go in 
terms of personal, corporate and patrimo-
nial protection.  Brazilians and a high num-
ber of small companies hire little insurance, 
although this panorama begins to change 
gradually. In any case, we can watch this year 
and the following, as an example of this Mar-
ket rising, the acquisition of cyber coverage. 
As a cover story, Revista Insurance Corp 
exclusively interviewed the new president 
of the Brazilian Association of Risk Man-
agement (ABGR), Vanderlei Moreira, who 
spoke about the activities challenges and out-
lined the market. The main objective of its 
guidance is to disclose the name of ABGR to 
the companies. Moreira will lead the process 
of achieving the goals to be achieved in the 
2018/2019 biennium.

 Good reading! 

Carlos Pacheco
Editor

EXPECTATIVA DE BONS NEGÓCIOS

O mercado de seguros e resseguros é sur-
preendente. Ambos não sofreram pertur-
bações ou danos de qualquer espécie ao 
longo das últimas décadas. A propósito, 
quando vivíamos o crepúsculo do século 
20, observadores mais atentos já anteviam 
um ciclo de grandes conquistas com a as-
censão de produtos fora da hegemonia do 
automóvel. No caso do resseguro, a aposta 
no Brasil sempre pontuou a manifestação 
dos players, mesmo em períodos de reces-
são econômica e crise política. 
Entramos no 18º ano do século 21 e o 
pensamento não mudou. Superados os 
momentos críticos da vida nacional, o 
otimismo é a regra, com o crescimento 
da atividade econômica. Mas, executivos, 
diretores e controladores de companhias 
nacionais e estrangeiras continuam defen-
dendo a criação de um ambiente regulató-
rio promova o desenvolvimento do setor. 
Em uma reportagem especial, Insurance 
Corp ouviu alguns dos principais repre-
sentantes do mercado segurador e resse-
gurador sobre suas expectativas para 2018.
As visões são positivas, mas sem eufo-
ria porque ainda há um longo caminho a 
percorrer em termos de proteção pessoal, 
corporativa e patrimonial. O brasileiro e 
um bom número de pequenas empresas 
pouco fazem seguro, embora esse panora-
ma comece a mudar de forma paulatina. 
De qualquer forma, poderemos assistir 
este ano e no seguinte, como exemplo de 
ascensão deste mercado, a aquisição de 
coberturas cibernéticas. 
Como matéria de capa, a Revista Insuran-
ce Corp entrevistou com exclusividade o 
novo presidente da Associação Brasileira 
de Gerência de Riscos (ABGR), Vander-
lei Moreira, que falou sobre os desafios da 
atividade e traçou um panorama sobre o 
mercado. O objetivo central de sua gestão 
é levar o nome da ABGR ao conhecimen-
to das empresas. Moreira irá liderar o pro-
cesso de concretização das metas a serem 
alcançadas no biênio 2018/2019.

Boa leitura!
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CAPA

Insurance Corp - About 35 years of history, what is 
ABGR's current importance in the insurance and 
reinsurance markets?
Vanderlei Moreira - ABGR has always had the mission 
of developing and bringing together organizations and 
professionals in the study and the improvement of risk 
management. This continues to be our main role in the 
Brazilian market, especially since we are considered to-
day the second largest association of risks worldwide.
 
IC- With the emergence of new threats, such as the 
environment and cyber, what is the contribution that 
risk management can offer?
VM - The contribution comes through lectures, publi-
cation of cases, educational materials and dissemina-
tion so that risk managers and associated companies 
have more knowledge, thus finding solutions more 
appropriate to the market. As for prevention, the en-
tity cannot support the companies, because the mana-
gement will depend on the risk appetite of each com-
pany. Some organizations are based on risk retention 
and other sharing. Those who believe that an insurance 
policy "transfers" the risk are deceived. These forget the 
risks excluded, franchise, maximum indemnity limit, 
among other factors.

IC - In recent years, there has been greater concern 
about management transparency. What is the rela-
tionship between corruption and corporate risk?
VM - This reality is changing in Brazil, especially after 
all scandals involving politicians and companies that 
have undergone this game. Society is repudiating more 
and more companies that are not correct and this only 
helps the work of risk managers.
 
IC - Risk management in Brazil has attracted increa-
sing interest from companies and managers. What is 
the appetite of players to take over this market?
VM - After opening the reinsurance market, I noted 

New horizon at ABGR
Novos horizontes na ABGR

Insurance Corp – Prestes a completar 35 anos de his-
tória, qual é a importância atual da ABGR no merca-
do de seguros e resseguro? 
Vanderlei Moreira - A ABGR sempre teve a missão de 
desenvolver e congregar organizações e profissionais 
no estudo e no aprimoramento da gerência de riscos. 
Este continua a ser o nosso principal papel no mercado 
brasileiro, especialmente porque somos considerados 
hoje a segunda maior associação de riscos mundial.
 
IC – Com o surgimento de novas ameaças, como o 
ambiental e cyber, qual é a contribuição que o geren-
ciamento de riscos pode oferecer? 
VM – A contribuição surge por meio da realização de 
palestras, publicação de cases, materiais educativos e 
divulgação para que os gerentes de riscos e as empresas 
associadas tenham mais conhecimento, encontrando 
assim soluções mais adequadas ao mercado. Quan-
to à prevenção, a entidade não pode oferecer suporte às 
companhias, pois a gestão dependerá do apetite ao risco 
de cada empresa. Algumas organizações têm como base a 
retenção de riscos e outras o compartilhamento. Engana-
-se quem acredita que uma apólice de seguro “transfere” o 
risco. Esses esquecem os riscos excluídos, franquia, limite 
máximo de indenização, entre outros fatores.
 
IC – Nos últimos anos, houve maior preocupação 
quanto à transparência de gestão. Qual relação pode 
existir entre a corrupção e o risco corporativo? 
VM – Esta realidade está mudando no Brasil, princi-
palmente depois de todos esses escândalos envolvendo 
os políticos e empresas que se submeteram a esse jogo. 
A sociedade repudia cada vez mais empresas não cor-
retas e isto só auxilia no trabalho dos gerentes de risco.
 
IC - A gestão de riscos no Brasil despertou crescen-
te interesse das empresas e gestores. Qual é o apetite 
dos players para assumir esse mercado?
VM - Após a abertura do mercado de resseguros, ob-

A Associação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR) elegeu em dezembro Vanderlei 
Moreira como novo presidente da entidade. Nesta entrevista, Moreira traça um panorama 
do mercado e fala sobre os desafios do segmento

The Brazilian Association of Risk Management (ABGR) elected Vanderlei Moreira as the 
new entity’s president last December. In an interview, Moreira traces a panorama for the 
market and talks about the segment’s challenges.

Por/by Roselaine Araújo
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that reinsurers are increasingly willing to share new 
risks. However, what we need now is that the Brazilian 
supervisory body (Susep) does not interfere in the co-
verages and clauses for corporate insurance. This body 
should protect and regulate the risks of individuals, but 
corporate risks should be freely negotiated between in-
surer and insured. For large risks, Susep should only 
approve the actuarial technical note and supervise the 
technical reserves of the insurers / reinsurers.
 
IC - Does the offer of professionals in the area of   risk 
management meet the current needs of companies?
VM - Unfortunately we still do not have the demand 
to serve all companies. There is no university course 
specific to RM. The qualified professional is the one 
who has the most time in the market and who has wide 
knowledge in this area by experience. However, some 
companies still insert this segment into the treasury or 
the purchasing department. That is, there is no interest 
in managing risk, but rather reducing your insurance 
premium at all costs, which means losing your risk ma-
nagement and reducing your coverage.

IC - What is the entity’s plans for the next two years 
due your election as new president?
VM - This decision was taken in a meeting by the entire 
board of directors, elected at the last Ordinary General 
Meeting (AGO) and, in my opinion, 100% committed 
to membership. The goal is increasingly to bring ABGR 
to the attention of all Brazilian companies. Therefore, 
the president will be responsible to lead, so that the sti-
pulated goals are reached with success.

servo que os resseguradores estão cada vez mais dis-
postos a compartilharem novos riscos. Porém, o que 
precisamos agora é que o órgão fiscalizador brasileiro 
(Susep) não interfira nas coberturas e clausulados para 
os seguros corporativos. Este órgão deve proteger e 
normatizar os riscos de pessoas físicas, mas riscos cor-
porativos devem ser de livre negociação entre segura-
dor e segurado. Para os grandes riscos, a Susep deveria 
tão somente aprovar a nota técnica atuarial e fiscalizar 
as reservas técnicas das seguradoras/resseguradoras.
 
IC – A oferta de profissionais na área de gerencia-
mento de riscos atende a atual necessidade das em-
presas?
VM - Infelizmente ainda não temos a demanda para 
atender todas as empresas. Não existe um curso univer-
sitário especifico para gerenciamento de riscos. O pro-
fissional qualificado é aquele que possui mais tempo de 
mercado e que tem largo conhecimento nesta área por 
vivência. Porém, algumas empresas ainda inserem esse 
segmento dentro da tesouraria ou do departamento de 
compras. Ou seja, não há interesse em efetuar geren-
ciamento de riscos e sim em reduzir o seu prêmio de 
seguro a todo o custo, o que significa perder a gestão de 
risco e reduzir suas coberturas. 

IC – Quais os planos da entidade diante de sua elei-
ção como novo presidente para os próximos dois 
anos? 
VM - Esta decisão foi tomada em reunião por toda a di-
retoria, eleita na última AGO (Assembleia Geral Ordi-
nária) e, no meu entendimento, está 100% comprome-
tida com associação. O objetivo é cada vez mais levar à 
ABGR ao conhecimento de todas as empresas brasileiras. 
Portanto, ao presidente caberá liderar e conduzir para que 
as metas estipuladas sejam alcançadas com sucesso.
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Solange, na abertura do workshop, no Rio de Janeiro: “A sociedade precisa entender que a saúde é cara”
Solange, at the opening of the workshop: "Society needs to understand that health is expensive"

"This meeting’s objective is to technically discuss 
the results of the current policy of control and read-
justment of health plans and contribute to the impro-
vement of this regulation", said FenaSaúde President 
Solange Beatriz Palheiro Mendes at the opening of the 
2nd Impact Analysis Workshop Regulatory meeting, 
held on January 26, in the auditorium of CNseg, in Rio 
de Janeiro. The event brought together about 150 parti-
cipants and 240 people following the online broadcast. 
According to Solange, this is an urgent debate, as the 
industry is increasingly strangled and any deviation in 

the operation, 
which is alre-
ady at the li-
mit, can bring 
i r r e p a r a b l e 
damage to the 
whole system.
The heart of 
this "bottle-
neck" is the 
price issue, 
she said, that 
"society needs 
to understand 
that health is 
e x p e n s i v e " . 
Highlighting 
some points 
that contri-
bute to this 
increase, she 

recalled the te-
chnological incorporation in health, which grows at a 
faster cost than that of household income, and the su-
pplementary health regulatory framework that, althou-
gh "broad in rights and guarantees for consumers, "is 
also" hardened and hermetic".
Above all, according to Solange, it is the readjustment 
indices of the individual plans granted by the Natio-
nal Supplementary Health Agency (ANS) that "left this 
segment unattractive, causing several companies to be 
disinterested in offering individual plans". Still, the pre-
sident of FenaSaúde said she recognizes efforts of the 

In order to avoid bottlenecks in the sector

Para evitar o estrangulamento do setor

“O objetivo desse encontro é debater tecnicamen-
te os resultados da atual política de controle e reajustes 
dos planos de saúde e contribuir para o aperfeiçoamen-
to dessa regulação”, afirmou a presidente da FenaSaú-
de, Solange Beatriz Palheiro Mendes, na abertura do 2º 
Workshop de Análise de Impacto Regulatório, realiza-
do em 26 de janeiro, no auditório da CNseg, no Rio de 
Janeiro. O evento reuniu cerca de 150 participantes e 
240 pessoas, que acompanharam a transmissão online. 
Segundo Solange, este é um debate urgente, visto que o 
setor está cada vez mais estrangulado e qualquer des-
vio na opera-
ção, que já está 
no limite, pode 
trazer danos 
irreparáveis a 
todo o sistema.
E no cerne des-
se “estrangu-
lamento” está 
a questão dos 
preços, disse 
ela, afirmando 
que “a socie-
dade precisa 
entender que 
a saúde é cara”. 
D e s t a c a n d o 
alguns pontos 
que contri-
buem para esse 
encarecimen-
to, lembrou da 
incorporação tecnológica na saúde, que cresce a 
um custo mais rápido que o da renda das famílias, e do 
marco regulatório da saúde suplementar que, apesar de 
“amplo em direitos e garantias para os consumidores”, 
é, também, “enrijecido e hermético”.
Mas, acima de tudo, de acordo com Solange, são os 
índices de reajuste dos planos individuais concedidos 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
que “deixaram este segmento pouco atrativo, fazendo 
várias empresas se desinteressarem por ofertar planos 
individuais”. Ainda assim, a presidente da FenaSaúde 

FenaSaúde realiza workshop que debateu questões cruciais como o controle de preços 
FenaSaúde holds a workshop that discusses crucial issues such as price controls
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government and the regulator to try to make regulation 
more effective.
As evidence of these efforts by the regulator, is the Re-
gulatory Impact Analysis (RIA), as the ANS secretary 
general, Suriêtte Apolinário dos Santos. Since 2012, 
the regulatory agency seeks to carry out a Regulatory 
Impact Analysis by means of a mandatory executive 
summary in the regulatory process, although recog-
nized that this is an initiative without the necessary 
depth. As a result, decided in 2017 to create a specific 
standard for disciplining on AIR at all levels.
Coincidentally, at the same time, the federal govern-
ment, through its Civil House, decided to establish a 
working group with representatives of the ten federal 
regulatory agencies to discuss the issue, and to publish 
a public consultation that ended in November. The-
se actions led ANS to postpone the publication of its 
standard to allow it, when edited, to be already aligned 
with the guidelines of the Presidency of the Republic. 
However, for Suriêtte, now the agency understands that 
there is already a consensus in terms of the publication 
of its own normative, discussed at the last board’s body 
meeting.

Price control
In his presentation, FenaSaúde's Superintendent for 
Regulation, Sandro Leal, recalled that price controls 
existed for at least 40 centuries, since antiquity, althou-
gh they generally do not bring satisfactory results in 
the medium and long term. In Brazil and worldwide, 
however, these controls are often applied as a way for 
politicians to please the population, which is usually in 
favor of this type of policy.
Among the consequences of price control, Leal cited 
a greater chance of black markets, poor allocation of 
resources, and consequent loss of efficiency, and the 
increase of the gap between demand and supply, gene-
rating scarcity. Explaining the functioning of the ANS 
readjustment policy, he stressed that this is regulated in 
relation to individual plans and collectives with up to 30 
lives, in addition to other specific cases. However, such 
adjustments do not always consider all the elements 
that impact costs and which are not few. Among these, 
emphasis is placed on the aging of the population with 
the epidemiological transition it brings; the incorpora-
tion of new technologies, without abandoning the old 
ones; the increase in mandatory coverage, through the 
Rol edited by ANS; the increase in per capita use of he-
alth services, among others. Thus, historically, average 
inflation, which has the IPCA as one of its indicators, 
is usually much lower than medical inflation, the most 
widely used index being VCMH (Variation in Medical-
-Hospital Costs). In the table presented, between 2008 
and 2016, the increase in VCMH was 72% above the 
increases granted by ANS in the same period, casting 
doubt on the sustainability of this system.
Quality of service providers
The professor of the Department of Economic Sciences 

afirmou reconhecer os esforços do governo e do regu-
lador em tentar tornar a regulação mais efetiva e eficaz.
E como evidência desses esforços, está a da Análise de 
Impacto Regulatório (AIR), como ressaltou o secretá-
rio-geral da ANS, Suriêtte Apolinário dos Santos. Des-
de 2012, a agência reguladora busca realizar uma da 
Análise de Impacto Regulatório por meio de sumário 
executivo obrigatório no processo normativo, apesar 
de reconhecer que esta é uma iniciativa ainda sem a 
profundidade necessária. Por conta disso, decidiu, em 
2017, criar uma norma específica para disciplinar sobre 
AIR em todos os níveis.
Coincidentemente, na mesma época, o governo federal, 
por meio de sua Casa Civil, decidiu instituir um grupo 
de trabalho com representantes das dez agências regu-
ladoras federais para debater o tema, além de publicar 
uma consulta pública encerrada em novembro último. 
Tais ações levaram a ANS a postergar a publicação de 
sua norma para permitir que esta, quando editada, já 
estivesse alinhada às diretrizes da Presidência da Repú-
blica. Contudo, para Suriêtte, agora, a agência entende 
que já há um consenso em termos de publicação de seu 
próprio normativo, alvo de debate na última reunião da 
diretoria colegiada do órgão.

Controle de preços
Em sua apresentação, o superintendente de Regulação 
da FenaSaúde, Sandro Leal, lembrou que controle de 
preços existe há pelo menos 40 séculos, desde a Anti-
guidade, apesar de, geralmente, não trazerem resulta-
dos satisfatórios a médio e longo prazo. No Brasil e no 
mundo, muitas vezes, porém, esses controles são apli-
cados como forma de os políticos agradarem à popu-
lação, que costuma ser favorável a esse tipo de política.
Entre as consequências de controle de preços, Leal ci-
tou a maior chance de surgimento de mercados negros, 
de má alocação de recursos, e consequente perda de 
eficiência, e o aumento de gap entre demanda e oferta, 
gerando escassez. Ao explicar o funcionamento da po-
lítica de reajustes da ANS, ressaltou que este é regulado 
em relação aos planos individuais e os coletivos com 
até 30 vidas, além de em outros casos pontuais. Entre-
tanto, tais reajustes nem sempre consideram todos os 
elementos que impactam os custos e que não são pou-
cos. Entre estes, destaque para o envelhecimento po-
pulacional com a transição epidemiológica que traz; a 
incorporação de novas tecnologias, sem abandono das 
antigas; o aumento da cobertura obrigatória, por meio 
do Rol editado pela ANS; o aumento da utilização per 
capta dos serviços de saúde, entre outros. Assim, histo-
ricamente, a inflação média, que tem o IPCA como um 
de seus indicadores, costuma ser bem mais baixa que a 
inflação médica, cujo índice mais utilizado é o VCMH 
(Variação dos Custos Médico-Hospitalares). Na tabela 
apresentada, no acumulado entre 2008 e 2016, o au-
mento do VCMH ficou 72% acima dos aumentos con-
cedidos pela ANS no mesmo período, colocando em 
dúvida a sustentabilidade desse sistema.
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of the Federal University of Minas Gerais and leader of 
the Study Group on Health Economics and Criminality 
of Cedeplar (UFMG), Mônica Viegas, spoke about the 
sustainability cited by Leal. "In general, competition 
improves quality and reduces prices", said the resear-
cher, warning that the supplementary health market has 

some peculiari-
ties that impact 
not only on 
prices but also 
on quality and 
treatment de-
cisions. Among 
these peculia-
rities, the fact 
that health is a 
heterogeneous 
product, as is 
the preference 
of consumers. 
In addition, 
this market has 
i n f o r m a t i o n 
a s y m m e t r y , 
presents diffi-
culties for con-
sumers to pre-
-evaluate the 
quality of ser-

vice providers 
and has a process of technology incorporation where 
the new method does not eliminate the old one, among 
other characteristics.
Another point highlighted by Monica is that greater in-
vestment in technology can improve the quality of pro-
viders, but this does not necessarily reverse the impro-
vement of the quality of consumer welfare. Even when 
this happens, such technology investment indirectly af-
fects competition, because it first attracts the best doc-
tors, who then attract consumers. (Source: FenaSaúde)

The 2nd RegulatoryWorkshop brought 
together about 150 participants and 240 
people following the online broadcast.
According to Solange Beatriz, FenaSaú-
de’s president, the industry is increasingly 
strangled and any run deviation, can bring 
irreparable damage to the whole system.

Qualidade dos prestadores
A professora do Departamento de Ciências Econômi-
cas da Universidade Federal de Minas Gerais e líder do 
Grupo de Estudos em Economia da Saúde e Criminali-
dade do Cedeplar (UFMG), Mônica Viegas, falou sobre 
a sustentabilidade citada por Leal. “Em geral, a concor-
rência melho-
ra a qualidade 
e reduz os 
preços”, afir-
mou a pes-
q u i s a d o r a , 
a d v e r t i n d o 
que o merca-
do de saúde 
suplementar 
possui algu-
mas peculia-
ridades com 
impacto não 
só nos preços, 
mas também 
na qualidade 
e nas decisões 
de tratamen-
to. Entre estas 
peculiarida-
des, o fato de 
a saúde ser 
um produto 
heterogêneo, assim como o é a preferência dos consu-
midores. Além disso, esse mercado tem assimetria de 
informações, apresenta dificuldade para os consumi-
dores avaliarem previamente a qualidade dos presta-
dores e possui um processo de incorporação de tecno-
logia onde o novo método não elimina o antigo, entre 
outras características.
Outro ponto destacado por Mônica é que um maior 
investimento em tecnologia pode melhorar a qualida-
de dos prestadores, mas isso não se reverte, necessa-
riamente, em melhoria da qualidade do bem estar do 
consumidor. E, mesmo quando isso ocorre, esse inves-
timento da tecnologia afeta a concorrência de modo 
indireto, pois atrai, em um primeiro momento, os me-
lhores médicos, que atraem, então, os consumidores. 
(Fonte: FenaSaúde)

O 2º  workshop reuniu cerca de 150 
participantes e 240 pessoas, que 
acompanharam a transmissão online. 
Segundo a presidente da FenaSaúde, 
Solange Beatriz, "o setor está cada vez
mais estrangulado e qualquer desvio na 
operação pode trazer danos irreparáveis 
a todo o sistema" 

Segundo Leal, o controle de preços existe há pelo menos 40 séculos, desde a Antiguidade
According to Leal, price control has existed for at least 40 centuries, since antiquity

SUPPLEMENTARY HEALTH
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Everything in life evolves - people and things - 
for good or evil. The more good, the more sustainable 
we will be; and the reverse is true. This also applies to 
insurance, since it is a very important component for 
the sustainability of any society. I have dealt with this 
topic in other articles, showing that the societies that 
hire the most insurance tend to be richer and those that 
hire few or none, the poorer. 
Insurance evolves with society and here I come back to 
talk about Surety - my study focus over the last 20 years 
- and its contemporary challenges in Brazil. The first 
of these are the small adjustments to be made in the 
text of the new Law on Procurement and Public Admi-
nistration Contracts that is processed in the House of 
Reps (Bill 6814/2017). These adjustments have already 
been detailed in an article I wrote for Insurance Corp 
magazine issue 14. 
I believe that soon our politicians will return to discuss 
the guidelines related to economic development, in 
which the Surety plays a very important role. As soon 
as the special commission that will deal with this topic 
is set up, I will be in Brasilia again, along with other 
representatives of the insurance industry, to resume 
discussions with House members. Our goal is to show 
you that these small adjustments will result in a safe 
surety capable of helping especially in the completion 
of important works for Brazil. 
A second challenge, in this same direction, is the up-
dating of the Law on Concessions and Public-Private 
Partnerships (PPP). The current provisions that deal 
with the insurance guarantee refer to the Law on Ten-
ders and Contracts of Public Administration. However, 
the concessions and PPP contracts have a structure 
very different from those that are object of the Law of 
Tenders and Contracts. Concessions and PPPs provide 
for payment of the grant to the granting authority, in 
addition to an investment commitment over the years. 
And this is necessarily supported by guarantee bonds 
- which bear no relation to those provided for in the 
Law on Tenders and Contracts, starting its value. The 
losses resulting from the substitution of a construction 
company are not related to the non-payment of the 
grant to the granting authority. Logic says that if a 
consensus is reached on Surety under the Law on 
Tenders and Contracts, the same consensus will be 
more relaxed under other laws.

OPINIÃO

Surety challenges
Desafios do seguro garantia

Tudo na vida evolui – pessoas e coisas – para o 
bem ou para o mal. Quanto mais o bem, mais susten-
táveis seremos; e o inverso é verdadeiro. Isso vale tam-
bém para os seguros, pois são um componente impor-
tantíssimo à sustentabilidade de qualquer sociedade. 
Já tratei desse tema em outros artigos, mostrando que 
as sociedades que contratam mais seguros tendem a 
ser mais ricas e aquelas que contratam poucos ou 
nenhum, mais pobres.
Seguros evoluem com a sociedade e, aqui, volto a falar 
sobre o seguro garantia – meu foco de estudo ao longo 
dos últimos vinte anos – e seus desafios contemporâne-
os no Brasil. O primeiro deles são os pequenos ajustes a 
serem feitos no texto da nova Lei de Licitações e Con-
tratos da Administração Pública que tramita na Câ-
mara dos Deputados (Projeto de Lei 6814/2017). Esses 
ajustes já foram detalhados em um artigo que escrevi 
para a edição 14 de Insurance Corp. 
Eu acredito que, em breve, nossos políticos voltarão 
a discutir as pautas relacionadas ao desenvolvimento 
econômico, no qual o seguro garantia assume um papel 
muito importante. Tão logo seja constituída a comissão 
especial que tratará desse tema, eu estarei novamente 
em Brasília, junto com outros representantes da in-
dústria de seguros, para retomar as conversas com os 
deputados. Nosso objetivo é mostrar-lhes que esses 
pequenos ajustes resultarão em um seguro garan-
tia capaz de ajudar especialmente na conclusão de 
obras importantes ao Brasil.
Um segundo desafio, nessa mesma direção, é a atuali-
zação da Lei das Concessões e das Parcerias Público-
-Privadas (PPP). As disposições atuais que tratam do 
seguro garantia remetem à Lei de Licitações e Con-
tratos da Administração Pública. Ora, os contratos de 
concessões e de PPP têm uma estrutura muito diferen-
te daqueles que são objeto da Lei de Licitações e Con-
tratos. Concessões e PPP preveem pagamento da ou-
torga ao poder concedente, além de um compromisso 
de investimento ao longo dos anos. 
E isso é suportado necessariamente por garantias – as 
quais não guardam qualquer relação com aquelas pre-
vistas na Lei de Licitações e Contratos, a começar pelo 
seu valor. Os prejuízos decorrentes da substituição de 
uma construtora não guardam relação nenhuma com o 
não pagamento da outorga ao poder concedente. A ló-
gica diz que, chegando-se a um consenso sobre o segu-

Por/by Edmur de Almeida
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Edmur de Almeida é coordenador da Comissão de Seguros de Crédito, 
Garantia e Fiança Locatícia do Sincor-SP e Fenacor

Edmur de Almeida is credit, surety and lease insurance sincor-SP and 
Fenacor coordinator

A third challenge, still under the spectrum of economic 
development, concerns the acceptance of the insuran-
ce bonds by the banks and financing agents of these 
works. One of the guarantees required for approval and 
release of the financing is the bank guarantee of the 
same amount as the financing. However, in a time of 
scarce and expensive credit, projects reduction return 
rates and absence of large players with balance sheets, 
it is practically impossible to hire bank guarantee. In its 
place, at a much more cost in account, we have the Su-
rety of "completion bond". The insurance industry and 

the main banks and lenders 
are working on a text that 
meets the expectations of 
the latter without, however, 
taking away the attractive-
ness of marketing by insurers 
and reinsurers. 
A fourth challenge will be to 
update the Surety standard 
itself (the Susep Circular 
477/2013), which should be 
adjusted mainly as a result of 
these new laws, but not only 
for that reason: in my opi-
nion, we must end the cur-
rent structure of the contract 
of insurance in Brazil, con-
sisting of general conditions, 
plus the special and private. 
It turns out that a particular 
condition can change a spe-
cial, which can change a ge-
neral. When there is a legal 
dispute between the insurer 
and the insured, it is not 
uncommon for this to com-
promise the judge's unders-
tanding, which may lead to 
decisions that may prejudi-

ce one or the other. The good 
news is that a working group 

within Susep will soon be set up to take care of this is-
sue and other issues related to credit insurance, guaran-
tee and bond insurance. It is hoped that its members 
will be represented by institutions such as Fenacor, Fe-
naber, FenSeg and Abecor, and that other entities and 
specialists in these insurance sectors will be heard. 
Finally, these four challenges cited show that there is 
much to be done to regulate the insurance market in 
order to ensure the development of Brazil.

OPINION

ro garantia no âmbito da Lei de Licitações e Contratos, 
esse mesmo consenso será mais tranquilo no âmbito 
das outras leis.
Um terceiro desafio, ainda sob o espectro de desenvol-
vimento econômico, diz respeito à aceitação do seguro 
garantia pelos bancos e agentes financiadores dessas 
obras. Uma das garantias exigidas para aprovação e li-
beração do financiamento é a fiança bancária de valor 
igual ao do financiamento. Ora, em época de crédito es-
casso e caro, redução das taxas de retorno dos projetos 
e ausência de grandes players com balanços parrudos, 
é praticamente impossível 
contratar fiança bancária. 
Em seu lugar, a um cus-
to bem mais em conta, 
temos o seguro garantia 
de completion bond. A 
indústria de seguros e os 
principais bancos e agen-
tes financiadores estão 
trabalhando em um texto 
que atenda às expectativas 
desses últimos sem, no 
entanto, tirar a atrativi-
dade de comercialização 
por parte das seguradoras 
e resseguradoras.
Um quarto desafio será 
a atualização da própria 
norma do seguro ga-
rantia (a circular Susep 
477/2013) que deverá so-
frer ajustes principalmen-
te em decorrência dessas 
novas leis, mas não só por 
isso: em minha opinião, 
devemos acabar com a 
estrutura atual do con-
trato de seguro no Brasil, 
constituída de condições 
gerais, mais as especiais e 
as particulares. Acontece 
que uma condição particular pode alterar uma espe-
cial, que pode alterar uma geral. Quando há uma dis-
puta judicial entre seguradora e segurado, não são raras 
as vezes em que isso compromete o entendimento do juiz, 
podendo levar a decisões que prejudiquem um ou outro. 
A boa notícia é que em breve deve ser constituído um 
grupo de trabalho no âmbito da Susep para cuidar des-
se tema e de outros relacionados aos seguros de crédito, 
garantia e fiança locatícia. Espera-se que, entre seus in-
tegrantes, estejam representantes de instituições como 
Fenacor, Fenaber, FenSeg e Abecor, e que sejam ouvi-
das outras entidades e especialistas nesses ramos de se-
guros. Enfim, esses quatros desafios citados mostram 
que há muito que fazer para regular o mercado de segu-
ros de forma a assegurar o desenvolvimento do Brasil.
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Good winds already blow to the sector

Bons ventos já sopram para o setor

Setor de resseguros e seguros aposta na retomada do crescimento econômico no País 
Insurance and reinsurance sector bets on resumption of economic growth in the country
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Para Protasio, Brasil é um mercado “não catastrófico” e há muito apetite do exterior

According to Protasio, Brazil is a market considered not catastrophic, and there is a 
lot of appetite from abroad

PROSPECTS

The optimism demonstration are evident. Bu-
sinessmen and executives are watching a new Brazil, 
thanks to numbers that indicate economic advance and 
drop in the interest rate. This perception also perme-
ates the insurance and reinsurance sector, which sees 

premium volume 
growth in 2018. 
Regulatory issues 
aside, players an-
ticipate the arrival 
of new and good 
winds blowing in 
the direction of bu-
siness prosperity.
"From the econo-
mic point of view, 
recovery is already 
a reality, althou-
gh we need more 
consistency in this 
sense. Maintaining 
the current poli-
cies, which have 
already generated 
good results, would 
also be excellent 
news", argues the 
president of the 
National Academy 
of Insurance and 
Pension (Ansp) and 
founding partner of 
Santos Bevilaqua 
Advogados, João 
Marcelo dos Santos. 
In his analysis there 
is a set of actions 
that guarantees the 
good functioning 
of the Brazilian 

market as a whole.
João Marcelo hi-

ghlights the performance of the Superintendency of 
Private Insurance (Susep), "in the amendment of insu-
rance and reinsurance legislation", the recent measures 
that exclude market reserve and limits for intragroup 
integration. "The prospect of continuity in this regard 
would be very welcome, not only to enable reinsurance 
to promote more and more the development of the in-
surance market, but also to increase the chances of be-
coming a hub for global group reinsurance operations 
in Brazil and Latin America", he adds.
While recognizing that the Brazilian reinsurance 
market depend a lot on the foreign movement, JLT 
Resseguros CEO Rodrigo Protasio also points out that 
there is a lower interest rate scenario in Brazil, which 
results in a lower income from insurers. The trend, he 
said, is for companies to seek a balance of results by rai-

As manifestações de otimismo são evidentes. 
Empresários e grandes executivos estão enxergan-
do um novo Brasil graças aos números que apontam 
avanço econômico e queda na taxa de juros. Esta per-
cepção também perpassa o setor de seguros e ressegu-
ros, que vislumbra 
o crescimento do 
volume de prêmios 
em 2018. Questões 
do ambiente regu-
latório à parte, os 
players preveem a 
chegada de novos 
e bons ventos so-
prando em direção 
à prosperidade dos 
negócios.
“Do ponto de vista 
econômico, a recu-
peração já é uma 
realidade, embora 
precisemos de mais 
consistência nesse 
sentido. Mas a ma-
nutenção das polí-
ticas atuais, que já 
tem gerado bons 
resultados, seria 
também uma ex-
celente notícia”, 
raciocina o presi-
dente da Academia 
Nacional de Segu-
ros e Previdência 
(Ansp) e sócio-
-fundador da San-
tos Bevilaqua Advo-
gados, João Marcelo 
dos Santos. Em sua 
análise há um con-
junto de ações que 
garante o bom funcio-
namento do mercado brasileiro como um todo.
João Marcelo destaca a atuação da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep), “na alteração da legislação 
de seguros e de resseguros”, as recentes medidas que 
excluem a reserva de mercado e os limites para integra-
ção intragrupo. “A perspectiva de continuidade, nesse 
sentido, seria muito bem vinda, não somente para via-
bilizar que o resseguro promova cada vez mais desen-
volvimento do mercado de seguros como em termos de 
aumento das chances de nos tornarmos um hub para 
operações de resseguro de grupos globais na América 
Latina”, acrescenta.
Embora reconheça que o mercado resseguros brasileiro 
dependa muito do movimento do exterior, o CEO da 
JLT Resseguros, Rodrigo Protasio, lembra, por outro 
lado, que há um cenário de juros mais baixos no País, 
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determinando um rendimento menor das seguradoras. 
A tendência, segundo ele, é as companhias buscarem 
um equilíbrio dos resultados ao aumentar as taxas. 
Como consequência, o resseguro cresceria em volume 
de prêmios. “Acreditamos que esse movimento será 
gradual e leve. Até porque o Brasil é um mercado con-
siderado não catastrófico, e com isso há muito apetite 
do exterior”, adverte.

Players estão otimistas quanto 
a 2018, com a expectativa de 
alcançar bons resultados em 
seus negócios. Essa percepção 
envolve o setor de seguros e 
resseguros, que vislumbra o 
crescimento do volume de prêmios 

Protasio aposta que lentamente o mercado começará a 
ser favorecido também pelo crescimento da economia 
nacional e com investimentos maiúsculos nos setores 

sing fees. As a consequence, reinsurance would incre-
ase in volume of premiums. "We believe that this mo-
vement will be gradual and light. Even because Brazil 
is a market considered not catastrophic, and with this, 
there is a lot of appetite from abroad", he warns.

Players are optimistic about 2018, 
expecting to achieve good results 
in their business.This perception 
involves the insurance and reinsurance 
sector, which sees the growth of 
premium volume

Protasio bets that the market will slowly start to gain 
from growth of  national economy and with capital 
investments in the energy, infrastructure and logisti-
cs sectors. The executive makes a prognosis, however: 
construction and major infrastructure projects are ex-
pected to take a more significant turnaround only from 
2019, while the international market may have an in-
crease in premiums also influenced by a global price 
pressure movement as a way to compensate for the da-

Segundo Camillo, a expectativa é a economia se descolar cada vez mais das intempéries políticas 
According to Camillo, the expectation, is that the economy is increasingly detached from political unforgiveness 
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de energia, infraestrutura e logística. O executivo faz 
um prognóstico, porém: a construção civil e os grandes 
projetos de infraestrutura deverão ter uma retomada 
mais significativa somente a partir de 2019, enquanto 
o mercado internacional poderá ter um aumento de 
prêmios influencia-
do também por um 
movimento global 
de pressão sobre os 
preços como forma 
de compensar os 
prejuízos causados 
pelas catástrofes na-
turais de 2017.

Escolhas da 
sociedade
A exemplo do pano-
rama do resseguro 
no Brasil há expec-
tativas igualmente 
positivas para os 
negócios nas várias 
modalidades do se-
guro. Durante a ce-
rimônia de posse do 
presidente do Sin-
cor-GO, Lucas Ver-
gilio, em Goiânia, o 
presidente da Con-
federação Nacional 
das Seguradoras 
(CNSseg), Márcio 
Coriolano enfatizou 
que este ano será 
“de escolhas da so-
ciedade que só en-
contram paralelo no 
período da redemo-
cratização do País, 
na segunda metade da década de 80”.
De acordo com Coriolano, mais que a própria eleição, 
o que estará em jogo, em 2018, serão as escolhas entre 
o “progresso” e o “atraso”. Existem propostas que, em 
sua visão, colocam o Brasil em pleno desenvolvimen-
to sustentável. As reformas estruturais são necessárias. 
Caso contrário, para o presidente da CNseg, os brasi-
leiros terão de volta um quadro de  graves incertezas.  
“É um posicionamento claro de que o setor de seguros 
está preparado para contribuir para a retomada de um 
país moderno e reformista”, emendou Coriolano.
Já o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, tam-
bém está otimista quanto ao desempenho do setor em 
2018. “Para 2018, as previsões são de um crescimento 
do PIB de 2,5% a 3% e, caso isso de fato se realize ao 
longo do ano, o mercado de seguros pode esperar mui-
to sucesso neste exercício. A expectativa, de uma forma 
geral, é que a economia se descole cada vez mais das 

PROSPECTS

mage caused by the natural disasters of 2017.

Society Choices 
Like the reinsurance scenario in Brazil, there are also 
positive expectations for business in the various in-

surance modalities. 
During the inaugu-
ration ceremony of 
Sincor-GO presi-
dent, Lucas Vergilio, 
in Goiânia, the pre-
sident of the Natio-
nal Confederation 
of Insurers (CNseg), 
Márcio Coriolano 
emphasized that this 
year will be "of the 
choices of society 
that are only paral-
lel in the Country’s 
redemocratization 
period in the second 
half of the 1980s".
According to Co-
riolano, rather than 
the election itself, 
what will be at stake 
in 2018 will be the 
choices between 
"progress" and "ba-
ckwardness". There 
are proposals that, 
in their view, place 
Brazil in full sustai-
nable development. 
Structural reforms 
are necessary. Othe-
rwise, for the CN-

seg’s president, the 
Brazilians will have a 

picture of serious uncertainties. "It is a clear position 
that the insurance industry is prepared to contribute 
to the resumption of a modern and reformist country", 
said Coriolano.
Meanwhile, the president of Sincor-SP, Alexandre Ca-
millo, is also optimistic about the sector's performan-
ce in 2018. "By 2018, forecasts are for GDP growth of 
2.5% to 3% and, if this is done throughout the year, the 
insurance market can expect much success in this exer-
cise. The expectation, in general, is that the economy is 
increasingly detached from political unforgiveness and 
consolidated", he justifies.
For Camillo, even in times of difficulty, the sector was 
resilient, achieving significant results in relation to 
other segments of the economy. According to calcula-
tions, despite the problems, in 2017 the sector grew by 
8%. "Forecasts are quite good for 2018, when there will 
be a resumption of growth", says Camillo.

Silva: todas as projeções apontam para um crescimento importante da economia

Silva : all projections point to a significant growth in the economy
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The resumption of economic growth and the 
fall in the interest rate are aspects considered 
fundamental in the current scenario

"It is true that several sectors of the Brazilian economy 
show signs of evolution. However, we need to consider 
that the political crisis remains, exerts a strong influen-
ce on the country's economic demand. We will have a 
year of elections, the unemployment rate is very high 
and that is enough to predict that 2018 will be a diffi-
cult year for all ", assesses, with caution, the president 
of the Union of Insurers of the State of São Paulo, Mau-
ro César Batista. On the other hand, he understands 
that insurers and reinsurers have been getting ready for 
the new times. According to Batista, "there is a general 
concern to clarify the insurance policyholder (the insu-
red) of the effectiveness of the insurance and what is the 
best insurance to be hired". In the midst of a digital era, 
the leader believes that everyone is looking to optimize 
operations using appropriate mechanisms. "The great 
risks and the differentiated risks deserve the operators 
considerable investments in search of new opportuni-
ties. This is the scenario we envision for 2018", he says.

intempéries políticas e se consolide”, justifica.
Para Camillo, mesmo em épocas de dificuldade, o setor 
se mostrou resiliente, conquistando resultados expres-
sivos em relação a outros segmentos da economia. Se-
gundos seus cálculos, apesar dos problemas, em 2017 o 
setor obteve expansão de 8%. “As previsões são muito 
boas para 2018, quando haverá retomada do cresci-
mento”, ratifica Camillo.

A retomada do crescimento econômico
e a queda na taxa de juros são aspectos 
considerados fundamentais no atual cenário

“É verdade que diversos setores da economia brasileira 
demonstram sinais de evolução. No entanto, precisa-
mos considerar que a crise política permanece, exerce 
forte influência na demanda econômica do País. Tere-
mos um ano de eleições, a taxa de desemprego é muito 
alta e isso já é o bastante para prevermos que 2018 será 
um ano difícil para todos”, avalia, com cautela, o presi-
dente do Sindicato das Seguradoras do Estado de São 
Paulo (Sindseg-SP), Mauro Cesar Batista. Por outro 
lado, ele entende que as seguradoras e resseguradoras 
têm se preparado com afinco para os novos tempos. 

Coriolano: o setor de seguros está preparado para contribuir para a retomada de um país moderno e reformista
Coriolano : the insurance industry is prepared to contribute to the resumption of a modern and reformist country

C
N

se
g/

D
iv

ul
ga

çã
o



19INSURANCE CORP

Optimistic Players
Overall, the thinking of some of the leading insuran-
ce market leaders points to a more vigorous economy 
this year. The players are equally optimistic. This is the 
case of the president of Chubb Brasil, Antonio Trinda-

de, considering 
that economic re-
covery is already 
gaining intensity 
in 2018, whose 
scenario presents 
important oppor-
tunities in the of-
fer of insurance 
to small, medium 
and large compa-
nies in the most 
diverse niches of 
the economy.
From this pers-
pective, Chubb 
deals with the 
broker in a spe-
cialized manner 
in each one of 
these fronts, with 
the expansion of 
the range of pro-
ducts. Trindade 
anticipates that 
he will intensify 
operations with 
insurance for 
cyber risks du-
ring the course 
of 2018, based 
on the pionee-
ring experience 
that the com-
pany has develo-
ped in the sector 
over 15 years in 
several markets 

around the world.
The head of Generali Global Corporate, Nery Silva, ra-
tifies the recovery of the Brazilian economy in a sustai-
nable way. "After three consecutive years of shrinkage, 
the actions taken by the government to recover invest-
ments and return hope to the country have proved very 
effective and the figures show that Brazil is back on 
track", says Nery. However, the executive recalls that 
the recent crisis hit the corporate insurance market by 
mentioning two examples: less assets were insured and 
several cancellations in group life policies.
But, past is past. "The scenario for 2018 is encouraging 
and all projections point to a significant growth in the 
economy, growth that could exceed 3.5% and this has 
given the mood to corporate insurance operators", he 

Na ótica de Batista, “há uma preocupação geral em es-
clarecer o tomador do seguro (o segurado) da eficácia 
do seguro e qual o melhor seguro a ser contratado”. 
Em plena era digital, o dirigente pondera que todos 
buscam otimizar as operações utilizando mecanismos 
adequados. “Os 
grandes riscos e os 
riscos diferencia-
dos merecem das 
operadoras inves-
timentos conside-
ráveis em buscas 
de novas oportuni-
dades. Esse é o ce-
nário que visuali-
zamos para 2018”, 
finaliza.

Players otimistas
De um modo geral, 
o pensamento de 
algumas das prin-
cipais lideranças 
do mercado segu-
rador aponta para 
uma economia 
mais vigorosa este 
ano. Os players 
estão igualmente 
otimistas. É o caso 
do presidente da 
Chubb Brasil, An-
tonio Trindade, ao 
considerar que re-
tomada econômica 
já está ganhando 
intensidade em 
2018, cujo cenário 
apresenta oportu-
nidades importan-
tes na oferta de se-
guros às pequenas, 
médias e grandes 
empresas nos mais diversos nichos da economia. 
Nessa perspectiva, a Chubb atende o corretor de for-
ma especializada em cada uma dessas frentes, com a 
ampliação do leque de produtos. Trindade antecipa ao 
revelar que será intensificada, ao longo de 2018, a atu-
ação com seguros para riscos cibernéticos, concebidos 
com base na experiência pioneira que a companhia 
desenvolveu no setor ao longo de 15 anos em diversos 
mercados do mundo.  
O head da Generali Global Corporate, Nery Silva, ra-
tifica a recuperação da economia brasileira de forma 
sustentável. “Após três anos seguidos de encolhimento, 
as ações tomadas pelo governo para recuperar inves-
timentos e devolver a esperança ao País se mostraram 
bastante eficazes e os números demonstram que o Bra-

PROSPECTS

João Marcelo: conjunto de ações garante o bom funcionamento do mercado 
brasileiro como um todo

João Marcelo: a set of actions that guarantees the good functioning of the Brazilian 
market as a whole
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said. With the arrival of the investments, Nery points 
out that the great movement in the insurance market is 
visible. "We talk to brokers, insurers and insureds. The 
opinion is unanimous: the year will be good! ", he says.

As seguradoras e resseguradoras têm 
se preparado com afinco para os novos 
tempos

Insurers and reinsurers have been 
getting ready for the new times

sil está voltando aos trilhos”, afirma Nery. No entanto, o 
executivo lembra que a crise recente atingiu o mercado 
de seguros corporativos, ao mencionar dois exemplos: 
menos ativos foram segurados e diversos cancelamen-
tos em apólices de vida em grupo. 
Mas, passado é passado. “O cenário para 2018 é ani-
mador e todas as projeções apontam a um crescimento 
importante da economia, crescimento que poderá su-
perar os 3,5% e isso devolveu o ânimo aos operado-
res de seguros corporativos”, garante. Com a chegada 
dos investimentos, Nery ressalta que é visível a grande 
movimentação no mercado de seguros. “Falamos com 
corretores, segurados e seguradores. A opinião é unâ-
nime: o ano será bom!”, certifica-se. 

Batista: seguradoras e resseguradoras têm se preparado para os novos tempos
Trindade: cenário apresenta oportunidades na oferta de seguros às pequenas, médias e grandes empresas

Batista: insurers and reinsurers have been getting ready for the new times
Trindade:  scenario presents important opportunities in the offer of insurance to small, medium and large companies
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Reunião do board em Miami: interação e troca importante de experiências
Board meeting in Miami: interaction and exchange of experiences

Between February 12 and 16, Som.us Holding 
International, an insurance and reinsurance company, 
participated in the Reinsurance Week in Miami, a tra-
ditional event in the sector where insurers, reinsurers, 

brokers and clients 
interact, exchanging 
experiences and 
perspectives for the 
2018 market. Five 
days of meetings 
discussing new stra-
tegies and business 
opportunities.
On February 15, the 
company was pre-
sent at the famous 
Golf Tournament 
hosted by Odyssey 
Re at the traditio-
nal Biltmore Hotel, 
sponsoring winners 
and food carts. It was 
the second year that 
Som.us actually par-
ticipated in the event, 

which became a classic and one of the week’s busiest.
"It was an intense and very productive week. These me-
etings are excellent for sharing experiences and strate-
gies for the sector’s growth and still a great opportunity 
to present to the market Som.us projects in the areas 
of reinsurance and advice on insurance", says Eduardo 
Toledo, Som.us Brasil president of Reinsurance. In ad-
dition, Miami has become an important center for the 
Latin American market, the executive added.
Fabio Basilone points out that "Som.us has been inves-
ting continuously in innovation and in the expansion 
project in Latin America. In 2018 we will announce 
new acquisitions and we will have news for the market 
in the areas of Wholesale and Reinsurance. We can no 
longer think that a single solution or product is rea-
dy to meet all of our customers' needs and our company's 
strategy is to help brokers access the best insurance and 
reinsurance solutions available in the market and help in-
surers distribute their products",concludes the executive.
Throughout Latin America, Som.us Holding Interna-
cional has 13 offices and more than 260 employees, to 
serve a portfolio of clients of the highest importance 
in the region. (Source: Oficina do Texto)

Som.us Reinsurance present at 
Reinsurance Week event in Miami

Som.us marca presença em evento
durante a Reinsurance Week em Miami

SCENARIOCENÁRIO

Entre os dias 12 e 16 de fevereiro, a Som.us Hol-
ding International, empresa do setor de seguros e resse-
guros, participou da Semana de Resseguros em Miami, 
tradicional evento do setor, onde seguradoras, resse-
guradores, brokers e 
clientes interagem, 
trocando experiên-
cias e perspectivas 
sobre o mercado para 
2018. Foram cinco 
dias de reuniões, dis-
cutindo novas estra-
tégias e oportunida-
des de negócios. 
Em 15 de fevereiro, 
a empresa marcou 
presença no famoso 
Torneio de Golfe or-
ganizado pela Odys-
sey Re, no tradicional 
Hotel Biltmore, pa-
trocinando a premia-
ção dos ganhadores 
e os carrinhos de ali-
mentação. A Som.us 
participou pela segunda vez do evento, que se tornou 
clássico e um dos mais concorridos da semana.
 “Foi uma semana intensa e muito produtiva. Esses en-
contros são excelentes para compartilharmos experi-
ências e estratégias para o crescimento do setor e uma 
grande oportunidade de apresentar ao mercado os pro-
jetos da Som.us nas áreas de resseguros e assessoria em 
seguros”, afirma Eduardo Toledo diretor-presidente de 
Resseguros da Som.us Brasil. “Miami tem se tornado 
um importante centro para o mercado latino”,  comple-
tou o executivo.
Fabio Basilone ressalta: “A Som.us investe continua-
mente em inovação e no projeto de expansão na Amé-
rica Latina. Em 2018, anunciaremos novas aquisições e 
teremos novidades para o mercado nas áreas de atua-
ção do wholesale e resseguro. A estratégia da nossa em-
presa é ajudar os corretores a terem acesso às melhores 
soluções de seguros e resseguros”, conclui o executivo. 
Na América Latina, a Som.us Holding Internacional 
conta com 13 escritórios e mais de 260 colaboradores. 
(Fonte: Oficina do Texto)
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AXA grows 52 % and watches the top
AXA cresce 52% e mira o topo

On February 26, AXA met the press in São Paulo 
to communicate the results and plans for Brazil. With 
only three years of operation, the insurer reached R$ 
1.006 billion in premiums in 2017, up 52%   over 2016.
Personal Lines (+ 431%), Aviation (+ 77%), Surety (+ 
68%) and Corporate (+ 32%) drove growth, being the 
Business segment the most representative in terms of 
premium volume, with 35% of the total portfolio, fol-
lowed by Life (17%) and Personal Lines (15%). The 

company has the ambition to be 
among the leaders of the Brazil-
ian insurance market, which in-
volves a long-term investment 
plan and shaping of a robust, 
balanced and, above all, profit-
able portfolio. "Our operation’s 
numbers are great in only three 
years, but it's worth pointing 
out that we are not looking for 
exponential growth in the short 
term, but rather sustainable 
development in the long term, 
with a healthy and diversified 
portfolio," said AXA’s President 
Philippe Jouvelot . "We work 
close to the broker and the client 
to improve the quality of risk, 
in a strong partnership. This is 
AXA's DNA, "adds Commercial 
Vice President Octavio Bromat-
ti. AXA has rapidly expanded 
its operation since its arrival 

in the country. Today, it has 10 
physical business units, a network of 4,300 partners 
and a staff of 410 employees, which, together with 
AXA Assistance's Service teams, reaches some 700 
people in Brazil.

Future
By 2018, the target is to reach a strong ratio of growth. 
For this, the company bets on the portfolio’s diversifi-
cation, focusing on Corporate risks and Personal Lines. 
"In our understanding, the agenda of infrastructure en-
terprises will happen, with positive effects for the coun-
try's economy and for the insurance market. The Engi-
neering, Surety and Liability lines will benefit from this, 
"says Bromatti. When asked about the company's plans 
for entry into the Health segment, Jouvelot says: "It is 

No dia 26 de fevereiro, a AXA reuniu a imprensa 
em São Paulo e comunicou os resultados e planos para 
o Brasil. Com apenas três anos de operação, a segura-
dora chegou a R$ 1,006 bilhão em prêmios em 2017, 
evolução de 52% sobre 2016. As linhas de pessoa física 
(+ 431%), aviação (+ 77%), garantia (+ 68%) e empre-
sarial (+32%) puxaram o crescimento, sendo o seg-
mento empresarial o mais representativo em volume 
de prêmios, com 35% do total da carteira, seguido de 
vida (17%) e pessoa física (15%). 
A seguradora tem a ambição de 
estar entre as líderes do mer-
cado brasileiro de seguros, o 
que passa por um plano de in-
vestimentos de longo prazo e a 
formação de uma carteira ro-
busta, equilibrada e, sobretudo, 
rentável. “Nossos números são 
ótimos com apenas três anos de 
operação, mas é bom ressaltar 
que não buscamos o crescimen-
to exponencial de curto prazo 
e sim a evolução sustentável no 
longo prazo, com uma carteira 
saudável e diversificada”, destaca 
o presidente da AXA, Philippe 
Jouvelot. “Trabalhamos junto ao 
corretor e ao cliente para melho-
rar a qualidade do risco, numa 
forte relação de parceria. Esse é 
o DNA da AXA”, complemen-
ta o vice-presidente Comercial, 
Octávio Bromatti. A companhia 
expandiu rapidamente sua operação desde a chegada 
ao País. Hoje, conta com dez unidades de negócios fí-
sicas, uma rede de 4,3 mil parceiros e um corpo de 410 
colaboradores, que, somado às equipes de serviços de 
assistência, da AXA Assistance, chega a cerca de 700 
pessoas no Brasil.

Futuro
Para 2018, a meta é seguir um ritmo forte de cresci-
mento. Assim, a empresa aposta na diversificação da 
carteira, com foco nas linhas de riscos empresariais e 
pessoa física. “No nosso entendimento, a agenda de 
obras de infraestrutura vai ser concretizada, com refle-
xos positivos para a economia do país e para o mercado 
de seguros. As linhas de engenharia, garantia e responsabi-

Bromatti: we work close to the broker and the client to 
improve the quality of risk

Bromatti: trabalhamos com o corretor e o cliente para melhorar 
a qualidade do risco
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no secret that AXA Group is one of the global Health 
players and our entry into the segment in Brazil is a 
natural movement within our growth expectation with 
due analysis on the type of investment to be made. It's 
going to happen at the right time. " While the Health 
line does not come, the company works to expand its 
operations in the retail network and to capillize its offer 
of Personal Lines, such as Extended Warranty, Lender 
and and Mobile phone theft. "We have a lot of room to 
grow in Brazil, through
the entry of new partners and our current portfolio or-
ganic growth; and the resumption of the economy con-
tributes positively, stimulating sales in retail, "says 
the Commercial Director of Life and Affinities, 
Guilherme Menezes.

Digital media 
For AXA, the digital media in the Brazilian market is "a 
non-return path” in the words of the Director of Mar-
keting and Digital Business, Erika Medici. In 2017, the 
company launched a Digital Branch an online commer-
cial service cell whereby partner brokers receive sales 
support, product information, resolve doubts and solve 
operational and administrative issues. "For this year, 
the goal is to expand this service, establishing a Digital 
Business Plan with our partners," concludes Erika.

lidade civil vão ser beneficiadas com isso”, afirma Bromatti.
Quando questionado sobre os planos da companhia em 
relação à entrada no segmento de saúde, Jouvelot afir-
ma: “Não é segredo para ninguém que o Grupo AXA 
é um dos players globais de saúde e a nossa entrada no 
segmento no Brasil é um movimento natural, dentro da 
nossa expectativa de crescimento e com a devida aná-
lise sobre o tipo de investimento a fazer. Vai acontecer 
no momento certo”.
Enquanto a linha de saúde não vem, a seguradora tra-
balha para expandir sua atuação na rede varejista e ca-
pilarizar ainda mais a sua oferta de seguros de pessoa 
física, como o Garantia Estendida, Prestamista e Roubo 
e Furto de celular. “Temos muito espaço para evoluir no 
Brasil, com a entrada de novos parceiros e o crescimen-
to orgânico dentro da nossa carteira atual; e a retomada 
da economia contribui positivamente, estimulando as 
vendas no varejo”, comenta o diretor comercial de Vida 
e Afinidades, Guilherme Menezes.

Digitalização 
Para a AXA, a digitalização do mercado brasileiro é 
“um caminho sem volta”, nas palavras da diretora de 
Marketing e Negócios Digitais, Erika Medici. Em 2017, 
a empresa lançou a Filial Digital, célula de atendimento 
comercial online por meio da qual os corretores par-
ceiros recebem suporte às vendas, informações sobre 
produtos, tiram dúvidas e resolvem pendências opera-
cionais e administrativas. “Para este ano, o objetivo é 
expandir esse atendimento, estabelecendo um plano de 
negócios digitais com nossos parceiros”, conclui Erika.

Jouvelot: "Nossos números são ótimos com apenas três anos de operação"
Jouvelot: "Our operation’s numbers are great in only three years"
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To minimise the effects of losses caused by 
events over which there is low or no control - illness, 
accident, death, loss of income, natural disasters or da-
mage caused by people - insurance has fulfilled an im-
portant social role, especially in Brazil that counts with 
increasingly fragile state aid. In short, it represents 
the difference between economic security and ruin; 
in certain cases, delimits life and death. Its impact is 
much broader than patrimonial protection, the pri-
mary function. This mechanism allows a greater le-
veling of consumption patterns, contributing to the 
economy’s stability.
Protection against risks and unforeseen events - some-
times neglected, as many events demonstrate - is part 
of the culture of more developed countries and has be-
gun to gain the confidence of the Brazilian in recent 
years, which is reflected in the segment’s results. Un-
til November, the accumulated revenue of the regula-
ted market by Susep grew 6.6% regarding to the last 
year same period. Although more timid compared to 
the 9.3% expansion recorded in 2016 over 2015, the 
indicator demonstrates the elasticity of the insurance 
sector in recession phase, but also reinforces the need 
for continuous qualification of services provided to the 
consumer, as well as incentives in the governmental or-
ganization plan, so that the area continues to develop.
After all, insurance relieves the burden of governments 
on social protection to citizens through social security 
systems. By applying the technical reserves, it contri-
butes to the increase of savings, something essential to 
development. Companies are institutional investors, 
and risk management is the industry's most impor-
tant contribution to society. Uncertainties accompany 
most activities, whether social or economic. Real esta-
te, business facilities and capital goods are subject to 
unexpected and costly damages. Insurance provides 
answers to these questions, allowing individuals, busi-
nesses and governments to engage in riskier activities 
that, without this mechanism, would not exist or would 
be greatly diminished.
Last November 2017, according to Susep data, the te-
chnical reserves of insurers regulated by federal go-
vernor accumulated a total of R$ 893.8 billion. From 
January to November, direct premiums, contributions 

Insurance eases burden on governments
with social protection for citizens

Seguro alivia ônus dos governos 
com a proteção social aos cidadãos

Ao atenuar efeitos de perdas ocasionadas por 
eventos sobre os quais se tem pouco ou nenhum con-
trole – doença, acidente, morte, perda de renda, catás-
trofes naturais ou danos provocados por pessoas –, o 
seguro tem preenchido importante papel social, espe-
cialmente no Brasil que conta com amparo estatal cada 
vez mais frágil. Em resumo, representa a diferença en-
tre a segurança econômica e a ruína; em certos casos, 
delimita vida e morte. Mas seu impacto é bem mais 
amplo que a proteção patrimonial, a função primá-
ria. Esse mecanismo permite maior nivelamento 
dos padrões de consumo, contribuindo para a esta-
bilidade da economia.
A proteção contra riscos e imprevistos – por vezes ne-
gligenciada, como demonstram muitos eventos – faz 
parte da cultura de países mais desenvolvidos e co-
meçou a ganhar a confiança do brasileiro nos últimos 
anos, o que se reflete nos resultados do segmento. No 
acumulado até novembro, a arrecadação do mercado 
regulado pela Susep cresceu 6,6% em relação ao mes-
mo período no ano passado.  Embora mais tímido se 
comparado à expansão de 9,3% registrada em 2016 so-
bre 2015, o indicador demonstra a elasticidade do setor 
de seguros na recessão, mas também reforça a necessi-
dade de qualificação contínua dos serviços prestados 
ao consumidor, além de incentivos, no plano governa-
mental, para que a área continue a se desenvolver.
Afinal, o seguro alivia o ônus dos governos com a pro-
teção social aos cidadãos via sistemas de seguridade 
social. E pela aplicação das reservas técnicas, contri-
bui para o incremento da poupança, algo essencial ao 
desenvolvimento. As companhias são investidoras ins-
titucionais, e a gestão de riscos é a contribuição mais 
importante dessa indústria para a sociedade. Incertezas 
acompanham a maioria das atividades, sejam sociais ou 
econômicas. Imóveis, instalações empresariais e bens 
de capital estão sujeitos a danos inesperados e custosos. 
O seguro fornece resposta a essas questões, permitin-
do que indivíduos, empresas e governos se engajem em 
atividades mais arriscadas, que, sem esse mecanismo, 
não existiriam ou seriam em muito diminuídas.
Em novembro de 2017, conforme dados da Susep, as 
provisões técnicas das seguradoras reguladas pela au-
tarquia acumularam o total de R$ 893,8 bilhões. De 

Por/by Robert Bittar
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Robert Bittar é presidente da Escola Nacional de Seguros

Robert Bittar is the National School of Insurance president

ANALYSIS

and revenues from payments collected in the regula-
tory areas of Susep and ANS reached approximately R$ 
386 billion - more than 6% of the GDP, a share that 
barely exceeded 1% in the early 1990s. Economic and 
financial performance have been strongly positive over 
the years. The return on equity is a more global indica-
tor. For the group of insurers regulated by the Supe-
rintendency, this measure remains high: it reached 
19.7% in the accumulated period of 2017 through 
November, and above that is obtained in most sec-
tors in the Brazilian economy.
There are also "positive externalities", that is, the effects 
of this activity overflow to other sectors of the economy, 

which increases 
consumption, 
profits, job cre-
ation and so-
cial welfare. An 
example is the 
private pension 
funds - which 
reinforces re-
tirement and 
ensures sur-
vival. All over 
the world, such 
systems are un-
der pressure 
from the relati-
ve aging of the 
population and 
the granting of 
unsustainable 
benefits. Other 

products, such as 
life and health insurance, also help reduce state spen-
ding. It is easy to see that in an uninsured world, fami-
lies, businesses, and governments would have to con-
sume less and save much more to accumulate funds to 
protect them from risks.
Suppositions indicate that more than 18 million resi-
dences do not have any type of protection, only 25% 
of the fleet of vehicles are covered and only 5% of Bra-
zilians voluntarily buy life insurance, 7% of which are 
employers. It is known that most small businesses are 
unprotected in relation to claims and that transporta-
tion insurance practically does not exist in much of the 
national territory. Here, therefore, is the opportunity to 
serve the significant portion of the population, provi-
ded that the policies are in line with consumer desires, 
that they are increasingly well informed about their ri-
ghts and the benefits of insurance, and macroeconomic 
management helps the entire market. The Country ear-
ns with this combo.

janeiro a novembro, os prêmios diretos, contribuições 
e receitas de contraprestações coletadas nas áreas de re-
gulação da Susep e da ANS atingiram aproximadamen-
te R$ 386 bilhões – mais de 6% do PIB nacional, parti-
cipação que pouco ultrapassava 1% no início dos anos 
90. O desempenho econômico e financeiro tem sido 
fortemente positivo ao longo dos anos. A rentabilidade 
do capital próprio é um indicador mais global. Para o 
conjunto das seguradoras reguladas pela superinten-
dência, tal medida se mantém elevada: chegou a 19,7% 
no acumulado de 2017 até novembro e acima do que se 
obtém na maioria dos setores da economia brasileira.
Há ainda as “externalidades positivas”, isto é, os efeitos 
dessa atividade 
t r a n s b o r d a m 
para os demais 
setores da eco-
nomia, o que 
incrementa con-
sumo, lucros, 
geração de em-
pregos e bem-
-estar social. 
Um exemplo é 
a previdência 
complementar 
aberta – que 
reforça a apo-
sentadoria e ga-
rante a sobrevi-
vência.  Em todo 
o mundo, tais 
sistemas estão 
p r e s s i o n a d o s 
pelo envelheci-
mento relativo da população e pela concessão de 
benefícios pouco sustentáveis. Outros produtos, como 
os seguros de vida e saúde, também ajudam a reduzir as 
despesas do Estado. É fácil perceber que, num mundo 
sem seguros, famílias, empresas e governos teriam que 
consumir menos e poupar muito mais de modo a acu-
mular fundos que os protegessem dos riscos.
Estimativas apontam que mais de 18 milhões de resi-
dências não têm qualquer tipo de proteção, apenas 25% 
da frota de veículos são cobertos e só 5% dos brasileiros 
adquirem seguros de vida voluntariamente, sendo 7% 
via empregadores. Sabe-se que a maioria das peque-
nas empresas está desprotegida em relação a sinistros 
e que o seguro de transporte praticamente não existe 
em grande parte do território nacional. Eis, portanto, a 
oportunidade de atender a importante parcela da popu-
lação, desde que as apólices estejam em linha com de-
sejos dos consumidores, que estes sejam cada vez mais 
bem informados sobre seus direitos e os benefícios do 
seguro, e a gestão da macroeconomia ajude todos os 
mercados. O País é quem ganha com esse combo.
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Young strength and dynamism at Sincor-GO

Força jovem e dinamismo no Sincor-GO

With the presence of personalities and politi-
cians, such as the president of the House of Reps, Ro-
drigo Maia, the new board of the Union of Insurance 
Brokers of Goiás (Sincor-GO) took office on the night 

of January, 25 in 
Goiânia. Congress-
man and insurance 
broker Lucas Vergilio 
will lead the entity in 
the triennium 2018-
2021. "We have been 
elected with almost 
100% approval from 
our associates and will 
continue the work we 
have done in recent 
years, focusing hea-
vily on the insurance 
broker and the sus-
tainability of our bu-
siness", Lucas said in 
his inaugural speech.
The new head of 
Sincor-GO emphasi-

zed some of his major challenges in his mandate, among 
which the broker’s insertion in the market changes context 
and new forms of distribution. Lucas promised to commit 
himself to the category and adopt the new technological 
platforms, noting that the professional is the only legally 
qualified in promoting the insurance contract.
Also present were Lucas' father, the president of the 
National Federation of Insurance Brokers (Fenacor), 
Armando Vergilio, the superintendent of Susep, Joa-
quim Mendanha, the president of the National Con-
federation of Insurance Companies (CNseg), Márcio 
Coriolano, the State of  Goiás Governor and Vice, 
respectively, Marconi Perillo and José Eliton, Sincors 
presidents from all over the country and other autho-
rities. "In the insurance market, the government lacks 
to recognize how much this sector contributes to the 
Country", said Vergilio. "I hereby register Fenacor's su-
pport for this new Sincor administration", he added. In 
addition to the board of directors of Sincor-GO elected 
in November, members of the Ethics Committee of the 
new management were also inducted, as well as territo-
rial and auxiliary directors.

Com a presença de personalidades e políticos, 
como o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, a 
nova diretoria do Sindicato dos Corretores de Seguros 
de Goiás (Sincor-GO) tomou posse na noite do dia 25 
de janeiro, em Goiânia. 
O deputado e corretor 
de seguros Lucas Ver-
gilio comandará a en-
tidade no triênio 2018-
2021. “Fomos eleitos 
com praticamente 
100% da aprovação dos 
associados e vamos dar 
continuidade ao traba-
lho desenvolvido nos 
últimos anos, focando 
muito no corretor de 
seguros e na sustenta-
bilidade do seu negó-
cio”, afirmou Lucas, em 
seu discurso de posse.
O novo titular do Sin-
cor-GO enfatizou al-
guns de seus grandes 
desafios em seu mandato, entre os quais a inserção do 
corretor no contexto de mudanças no mercado e suas 
novas formas de distribuição. Lucas prometeu empe-
nhar-se em prol da categoria e adotar as novas plata-
formas tecnológicas, ao ressaltar que o profissional 
é o único legalmente habilitado na promoção do 
contrato de seguros.
Estiveram presentes o pai de Lucas, o presidente da 
Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fena-
cor), Armando Vergilio, o superintendente da Susep, 
Joaquim Mendanha, o presidente da Confederação 
Nacional das Seguradoras (CNseg), Márcio Corio-
lano, o governador e vice de Goiás, respectivamente, 
Marconi Perillo e José Eliton, presidentes de Sincors 
de todo o País e demais autoridades. “No mercado de 
seguros, falta o governo reconhecer o quanto este setor 
contribui para o País”, destacou Vergilio. “Deixo aqui 
registrado o apoio da Fenacor a essa nova administra-
ção do Sincor”, emendou. Além da diretoria do Sincor-
-GO eleita em novembro, foram empossados, também, 
os membros do Comitê de Ética da nova gestão, bem 
como diretores territoriais e auxiliares.

Lucas prometeu empenhar-se em prol da categoria e adotar as novas plataformas tecnológicas

Lucas promised to commit himself to the category and adopt the new technological platforms
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Proteção a executivos ganha força
Executive’s protection gain strength

EXPANSÃO EXPANSION

In 2016, the number of hiring of civil liability insuran-
ce for executives known as D&O (Directors and Offi-
cers Liability Insurance) in Brazil was confirmed. Ac-
cording to data from the National School of Insurance, 
this type of protection increased in the period from Ja-
nuary to September last. With a share of only 0.47% 
in total non-life premiums, D&O's gross revenues 
totaled R$ 246.3 million in the nine months of 2016 
against R$ 239.1 million recorded in the previous 
year with high of 3%.
Until November 2017, this insurance increased 10%, 
jumping to R$ 314 million, compared to the same pe-
riod of the previous year, which was R$ 292 million. 
The total number of claims increased 58% to R$ 183 
million, according to statistics from the Private Insu-
rance Superintendency (Susep). Tailor Insurance ac-
count manager Antoine Maleh believes that 2018 will 
have a prospect of a 15% increase in premium volume 
over last year.

Culture
"We have noted that the demand for young entrepre-
neurs for D&O insurance has been increasing. The mo-
dality has become a culture among Brazilians who opt 
to avoid risks. Some companies even offer insurance 
to the employee. In other countries, practice is alrea-
dy quite common", says Maleh. Regarding the scenario 
of 2018, according to experts, D&O will continue on 
a growth path, accompanying the trend of contracting 
protections linked to liabilities.

Em 2016 confirmou-se o crescimento do número de 
contratações de seguros de responsabilidade civil para 
executivos, conhecidos como seguro D&O (Directors 
and Officers Liability Insurance), no Brasil. Segundo 
dados da Escola Nacional de Seguros, esta modalida-
de de proteção subiu no período de janeiro a setembro 
último. Com participação de apenas 0,47% no total de 
prêmios do ramo não vida, o faturamento (prêmios 
diretos) do D&O somou R$ 246,3 milhões nos nove 
meses de 2016 contra R$ 239,1 milhões registrados no 
ano anterior com alta de 3%.
Até novembro de 2017, este seguro teve alta de 10%, 
saltando para R$ 314 milhões, em comparação a igual 
período do ano retrasado, que foi de R$ 292 milhões. 
Já o total de sinistros obteve acréscimo de 58%, para R$ 
183 milhões, de acordo com estatísticas da Superinten-
dência de Seguros Privado (Susep). O gerente de contas 
da Tailor Insurance, Antoine Maleh, acredita que 2018 
terá uma perspectiva de aumento de 15% em volume 
de prêmio, em relação ao ano passado.

Cultura 
“Temos observado que a procura de jovens empresários 
pelo seguro D&O vem aumentando. A modalidade tem 
se tornado uma cultura entre os brasileiros que optam 
por se precaver de riscos. Algumas empresas, inclusive, 
já oferecem o seguro ao funcionário. Em outros países, 
a prática já é bastante comum”, conta Maleh. Em rela-
ção ao cenário de 2018, segundo especialistas, o D&O 
continuará em rota de crescimento, acompanhando 
tendência de contratação proteções ligadas à RC. 
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UPDATEEM TEMPO

RISK MANAGEMENT 
The National School of Insurance will promote, in 
2018, an unprecedented Overseas Training Program 
on "Risk Management and Insurance". The course will 
be taught in London, England, in partnership with 
The Chartered Insurance Institute (CII), an institution 
that has been in partnership with the School for more 
than 15 years. The program will take place from 3 to 
7 September at the IIC's premises. Some of the topics 
covered will be ISO 31000, methods of measurement 
and monitoring of risks, risk analysis and treatment 
options, among others. More information about the 
didactic content is available at www.funenseg.org.br, 
which is also the channel for applications. 
LOGISTICS REDUCES LOSSES 
With risk management and insurance contracting, 
logistics companies reduce losses. Increasingly these 
companies have recognized the importance of insuran-
ce for their operations. Losses caused by theft of cargo 
or accidents caused by bad conditions on Brazilian ro-
ads can generate expenses that reach 10% of the billing. 
Other significant data also reinforce the need for seg-
ment protection. In the last five years, the transport 
area handled R$ 21.3 billion. In addition, transporta-
tion costs in Brazil reach 7% of GDP, storage 4% and sto-
rage 0.6%. These figures show that costs with the logistics 
chain have a direct impact on the country's economy.
GROWTH IN LATIN AMERICA 
Mapfre, the leading insurance multinational in Latin 
America, increased its premium volume in the region 
by 8.6%, totaling 8 billion euros (R$ 2.2 billion) in 
2017. The operation’s result amounted to 229 million 
euros (R$ 833.8 million) in AL - 19% more than in 
2016. Activity in Brazil increased 3.5% and generated 
4.5 billion euros (R $ 16.6 billion) in premiums, repre-
senting 20%   of the group’s operation in the world. The 
results totaled 128 million euros or R $ 465.7 million. 
"We believe that the technical review measures adopted 
in our auto portfolio and improvement in the macro-
economic scenario should generate positive effects on 
our local results in 2018", commented Wilson Toneto, 
CEO of Mapfre in Brazil.
CHANGES IN RETAIL SALES 
The entry into force of the new insurance distribution 
rules has been postponed by EU member states from 
July to October this year. The extension is intended to 
give the market more time to better prepare for com-
pliance with the new legislation. Community law would 
become effective as of July 1, and now the new date is 
October 1. "The postponement will allow the insuran-
ce industry to better prepare for the implementation of 
the directive and for the changes necessary to com-
ply with the implementing rules", a statement rele-
ased by the EU Council said. The directive, adop-
ted in December 2015, targets the sale of insurance 
in retail and plans to facilitate market integration, 
among other key measures.

GERENCIAMENTO DE RISCOS
A Escola Nacional de Seguros irá promover, em 2018, 
um Programa de Treinamento no Exterior inédito 
sobre o tema “Gerenciamento de Riscos e Seguros”. 
O curso será ministrado em Londres, na Inglaterra, 
em parceria com o The Chartered Insurance Institute 
(CII), instituição que mantém convênio com a Escola 
há mais de 15 anos. O programa acontecerá entre 3 e 7 
de setembro, nas instalações do CII. Alguns dos temas 
abordados serão a norma ISO 31000, métodos de men-
suração e monitoramento dos riscos, análise de riscos e 
opções de tratamento, entre outros. Mais informações 
sobre o conteúdo didático estão disponíveis no www.
funenseg.org.br, que também é o canal para inscrições.
LOGÍSTICA REDUZ PERDAS
Com gerenciamento de riscos e contratação de segu-
ros, empresas de logística reduzem perdas. Cada vez 
mais estas empresas têm reconhecido a importância do 
seguro para suas operações. Perdas causadas por roubo 
de cargas ou acidentes provocados pelas más condições 
das estradas brasileiras podem gerar gastos que chegam 
a 10% do faturamento. Outros dados expressivos também 
reforçam a necessidade de proteção ao segmento. Nos últi-
mos cinco anos, a área de transportes movimentou R$ 21,3 
bilhões. Além disso, os custos de transporte no Brasil atin-
gem 7% do PIB, a estocagem 4% e a armazenagem 0,6%. 
Esses números evidenciam que os custos com a cadeia lo-
gística impactam diretamente na economia do País.
CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA
A Mapfre, principal multinacional seguradora na 
América Latina, aumentou seu volume de prêmios na 
região em 8,6%, totalizando 8 bilhões de euros (R$ 2,2 
bilhões) em 2017. O resultado da operação somou 229 
milhões de euros (R$ 833,8 milhões) na AL – 19% a 
mais que 2016. Já a atividade no Brasil cresceu 3,5% e 
gerou 4,5 bilhões de euros (R$ 16,6 bilhões) em prê-
mios, representando 20% das operações do grupo no 
mundo. Os resultados somaram 128 milhões de euros 
ou R$ 465,7 milhões. “Acreditamos que as medidas de 
revisão técnica adotadas em nossa carteira de Auto e 
a melhora do cenário macroeconômico devem gerar 
efeitos positivos em nossos resultados locais em 2018”, 
comentou Wilson Toneto, CEO da Mapfre no Brasil.
MUDANÇAS NAS VENDAS DE VAREJO
A entrada em vigor das novas regras de distribuição 
de seguros foi adiada pelos estados-membros da União 
Europeia de julho para outubro deste ano. A prorro-
gação visa dar mais tempo ao mercado para se prepa-
rar melhor no cumprimento da nova legislação. A lei 
comunitária passaria a valer a partir de 1º de julho e, 
agora, a nova data é 1º de outubro. “O adiamento per-
mitirá ao setor dos seguros preparar-se melhor para a 
aplicação da diretiva e para as alterações necessárias ao 
cumprimento das regras de execução”, informou co-
municado divulgado pelo Conselho da UE. A diretiva, 
adotada em dezembro de 2015, tem como alvo a venda 
de seguro no varejo e planeja facilitar a integração do 
mercado, entre outras medidas fundamentais.
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Eyler reinforced the importance of working together and integrating the processes between benefits and insurance
Eyler: importância do trabalho em conjunto e da integração dos processos entre benefícios e seguros 
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Novo nome, nova sinergia e 
integração de processos
New name, new synergy and 
process integration

MERCADO MARKET

More than hundred JLT Seguros and Benefícios 
experts met on February, 1 to present the results and 

align the com-
pany's business 
strategy in 2018. 
During the 4th 
Specialty Day in 
Belo Horizonte 
(MG), the new 
name for JLT 
Seguros was 
also announced 
as JLT Special-
ty Brasil. The 
change is part 
of the synergy 
movement of 
insurance and 
benefits compa-
nies, which for 
the first time 
had their teams 

met together.
At the opening of the event, JLT Brasil deputy CEO, 
Alvaro Eyler, reinforced the importance of working to-
gether and integrating the processes between benefits 
and insurance. The executive presented the new struc-
ture in which the teams of the two operations become 
integrated, giving the specialized board by industry the 
vision of the client as a whole.
"This year we will have a bigger and more integrated 
team. Throughout 2017, we invested in team and tech-
nology; we have structured the consulting for benefits 
operation by specialty, as it is in insurance, to make 
the customer experience with us ever better. This is 
another step in our journey as an advisory broker", 
explained Eyler. In almost ten hours of meeting, the 
leaders showed the performance of their areas last 
year and promoted the exchange of knowledge and 
experience among specialists.
From 2016 to 2017, the insurance and benefits areas 
together achieved a premium growth of 36%. Insurers 
Chubb, HDI, Mapfre and Sompo attended the 4th Spe-
cialty Day as sponsors and presented their prospects 
for the market this year.

Mais de cem especialistas da JLT Seguros e Be-
nefícios se reuniram no dia 1º de fevereiro para a 
apresentação dos 
resultados e ali-
nhamento da es-
tratégia de negó-
cios da companhia 
em 2018. Durante 
o 4º Specialty Day, 
em Belo Horizonte, 
foi anunciado tam-
bém o novo nome 
da JLT Seguros que 
passa a se chamar 
JLT Specialty Brasil. 
A mudança faz par-
te do movimento 
de sinergia das em-
presas de seguros e 
benefícios, que pela 
primeira vez tive-
ram seus times reu-
nidos no encontro.
Na abertura do evento, o deputy CEO da JLT Brasil, 
Alvaro Eyler, reforçou a importância do trabalho em 
conjunto e da integração dos processos entre benefí-
cios e seguros. O executivo apresentou a nova estrutura 
na qual os times das duas operações trabalharão inte-
grados, proporcionando à diretoria especializada por 
indústria ter a visão do cliente como um todo.
“Este ano teremos um time maior e mais integrado. Ao 
longo de 2017, investimos na equipe e em tecnologia; 
estruturamos a consultoria da operação de benefícios 
por especialidade, como é em seguros, para tornar a 
experiência do cliente conosco cada vez melhor. Esse é 
mais um passo da nossa jornada como broker consulti-
vo”, explicou Eyler. Em quase dez horas de encontro, as 
lideranças mostraram o desempenho de suas áreas no 
ano passado e promoveram a troca de conhecimento e 
experiência entre os especialistas.  
De 2016 para 2017, as áreas de seguros e benefícios 
conquistaram, juntas, um crescimento de 36% em 
prêmios. As seguradoras Chubb, HDI, Mapfre e Sompo 
participaram do 4º Specialty Day como patrocinadoras e 
apresentaram suas perspectivas para o mercado neste ano. 
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OUTLOOKPANORAMA

The importance of the equity valuation 
for insurance purposes

A importância da avaliação
patrimonial para fins de seguro

In the past, the importance of equity valuation for 
insurance purposes, it was common for companies 
to establish the insured value of their assets based on 
accounting records, which led to the adoption of dis-
torted values   at risk and, of course, causing losses from 
overestimated or underestimated premiums. Thus, the 
correct hiring of a policy must be based on the values   
at risk established through rigorous equity valuation. 
Just as important as electing a good broker and a good 
insurer is the choice of the company that will evaluate 
your equity and establish the actual values   at risk. 

The correct hiring of a policy must be 
based on the values   at risk established 
through rigorous equity valuation. We 
remind you that the equity valuation is 
supported in engineering techniques 
and in the market reality of each asset 
class

The correct determination of values   at risk should fo-
cus on the real cost of replacement/reproduction of the 
assets to be insured. We remind you that the equity val-
uation is supported in engineering techniques and in 
the market reality of each asset class. The assessment 
final outcome is a report in which all insurable assets 
are detailed and allocated by risk area. The report 
presents the following values   for each of the assets: 
new replacement / reproduction cost, re-issue cost 
(new reproduction cost less physical depreciation) 
and maximum value for insurance - equal to the 
new value, when the technical depreciation is less 
than 50% or twice the depreciated value, when the 
depreciation is greater than 50%. 
The existence of a detailed evaluation report, in addi-
tion to allowing the real amounts at risk to be estab-
lished, contributes to the regulation of claims, both in 
terms of speeding up and in order to resolve any doubts 
that normally arise.

Anos atrás era comum as empresas estabelecerem 
o valor segurado dos seus ativos tomando como base 
valores oriundos de registros contábeis, fato que levava 
à adoção de valores em risco distorcidos e, naturalmen-
te, ocasionando prejuízos advindos de prêmios supe-
restimados ou subestimados. Assim, a correta contra-
tação de uma apólice deve estar baseada nos valores em 
risco fixados mediante rigorosa avaliação patrimonial. 
Tão importante quanto eleger um bom corretor e uma 
boa seguradora é a escolha da empresa que irá avaliar o 
seu patrimônio e estabelecer os reais valores em risco.
A correta determinação dos valores em risco deve ter 
como foco o real custo de reposição/reprodução dos 
ativos a serem segurados. Lembramos que a avaliação 
patrimonial está suportada em técnicas de engenharia 
e na realidade do mercado de cada classe de ativo. O re-
sultado final da avaliação é um relatório no qual todos 
os ativos seguráveis estão detalhadamente descritos e 
alocados por área de risco. 

A correta determinação dos valores em 
risco deve ter como foco o real custo de 
reposição/reprodução dos ativos a serem 
segurados. Lembramos que a avaliação 
patrimonial está suportada em técnicas 
de engenharia e na realidade do merca-
do de cada classe de ativo. 

O relatório apresenta para os envolvidos na contra-
tação da apólice os seguintes valores para cada ativo: 
custo de reposição/reprodução novo, custo de reedição 
(custo de reprodução novo menos a depreciação física) 
e valor máximo pra seguro – igual ao valor de novo, 
quando a depreciação técnica for inferior a 50% ou 
duas vezes o valor depreciado, quando a depreciação 
for superior a 50%.
A existência de um consubstanciado relatório de ava-
liação, além de permitir o estabelecimento em bases 
reais dos montantes em risco, contribui para a regu-
lação em caso de sinistros, tanto no que diz respeito à 
sua agilização, quanto no sentido de dirimir eventuais 
dúvidas que normalmente surgem.

Por/by Jabor Descio Sobrinho, CEO da 
Engeval - Engenharia de Avaliações





32 janeiro • fevereiro / 2018

No quadro acima, os percentuais de crescimento do prêmio de seguro gerais e prêmio cedido em resseguro
In the above table, the growth rates of the general insurance premium and ceded premium on reinsurance
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In early January, Terra Brasis Resseguros published 
the 25th issue of its traditional Terra Report study. The 
study analyzed the Brazilian market behavior in the 
third quarter of 2017. The numbers confirm the re-
covery already predicted in the report’s previous edi-
tion. "In terms of premium growth, both the general 
insurance and the reinsurance market are accelerating. 
For the twelve months ended September 2017, the in-
surance market grew by 6.8% while the reinsuran-
ce market, which traditionally has a more volatile 
behavior, grew by 14.9%", said Terra Brasis mana-
ging director Rodrigo Botti.
In the executive's analysis, the growth in the performan-
ce of local reinsurers abroad "continues to impress". In 
the first nine months of last year, these companies is-
sued R$ 1.7 billion in premiums related to risks outside 
the country, a 55% increase compared to the same pe-
riod in 2016. "The operation abroad now accounts for 
about 20% of turnover in Brazil, and was insignificant 
just a few years ago"said Botti, who also highlighted an 

No início de janeiro, a Terra Brasis Resseguros pu-
blicou a edição nº 25 do seu tradicional estudo Terra 
Report. O estudo analisou o comportamento do mer-
cado brasileiro no terceiro trimestre de 2017. Os nú-
meros comprovam a recuperação já prevista na edição 
anterior do relatório. “Em termos de crescimento de 
prêmio, tanto o mercado de seguros gerais quanto o 
mercado de resseguros, apresentam aceleração. Para 
os doze meses findos em setembro de 2017, o mercado 
de seguros cresceu 6,8% enquanto o mercado de resse-
guros, que tradicionalmente tem um comportamento 
mais volátil, cresceu 14,9%”, avaliou o diretor-geral da 
Terra Brasis, Rodrigo Botti. 
Na análise do executivo, o crescimento da atuação das 
resseguradoras locais no exterior “continua a impres-
sionar”. Nos nove primeiros meses do ano anterior, 
estas companhias emitiram R$1,7 bilhão em prêmios 
referentes a riscos fora do país, volume 55% maior 
comparado a igual período de 2016. “A operação no 
exterior significa, hoje, cerca de 20% do volume de ne-

Performance of local reinsurers abroad 
"continues to impress"

Atuação das resseguradoras locais no 
exterior “continua a impressionar”

RELATÓRIO
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Resumo dos resultados e principais métricas das resseguradoras de janeiro a setembro de 2017 e 2016
Summary of results and key metrics of reinsurers from January to September 2017 and 2016

improvement in the ratio, combined ratio and profita-
bility of local reinsurers. 

Market Data
In overview, Terra Report reached five clear conclu-
sions:
1 - In the period from January to September 2017, 
the volume of reinsurance ceded by Brazilian insurers 
(commission gross) was R$ 8.46 billion, 15% higher 
than in the same period of 2016.
2 - Around 73% of this total (R$ 6.19 billion) was pla-
ced in local reinsurers, a growth of 16%. Additionally, 
in the same period, the local reinsurers accepted a rein-
surance volume (gross commission) estimated at R$ 
1.7 billion from abroad, an increase of 55% over the 
same period in 2016.
3 - On the whole reinsurance issued by local reinsurers 
from January to September 2017 (gross commission) 
was R$ 7.89 billion, an increase of 23% over the same 
period of the previous year.
4 - During this period, the gross claims of local rein-
surers were 63% compared to 76% in the same period 
of the previous year. The combined ratio was 95%, an 
improvement from 101% in the same period in 2016.
5 - In the year 2017 until September, local reinsurers 
reported a profit of R$ 918 million (IRB with R$ 676 
million and others with R$ 242 million), 38% higher 
than the R$ 663 million reported in the same period of 
the previous year.

gócios no Brasil, sendo que era insignificante há apenas 
alguns anos atrás”, apontou Botti, que também desta-
cou melhora no loss ratio, combined ratio e rentabili-
dade das resseguradoras locais.

Dados do mercado
De um modo geral, o Terra Report chegou a cinco cla-
ras conclusões:
1 – No período de janeiro a setembro de 2017 o volume 
de resseguro cedido pelas seguradoras brasileiras (bru-
to de comissão) foi de R$ 8,46 bilhões, 15% superior ao 
do mesmo período de 2016.
2 – Perto de 73% deste total (R$ 6,19 bilhões) foi coloca-
do em resseguradoras locais, um crescimento de 16%. 
Adicionalmente, no mesmo período, as resseguradoras 
locais aceitaram do exterior um volume de resseguros 
(bruto de comissão) estimado em R$ 1,7 bilhão, cresci-
mento de 55% em relação ao mesmo período de 2016.
3 – No conjunto o resseguro emitido pelas ressegura-
doras locais de janeiro a setembro de 2017 (bruto de 
comissão) foi de R$ 7,89 bilhões, um avanço de 23% em 
relação ao mesmo período do ano anterior.
4 – Durante este período, a sinistralidade bruta das res-
seguradoras locais ficou em 63% contra 76% do mesmo 
período do ano anterior. O combined ratio ficou em 
95%, uma melhora em comparação aos 101% apresen-
tados no mesmo período de 2016.
5 – No ano de 2017 até setembro, as resseguradoras lo-
cais apresentaram um lucro de R$ 918 milhões (IRB 
com R$ 676 milhões e demais locais com R$ 242 mi-
lhões), superior em 38% aos R$ 663 milhões apresenta-
dos no mesmo período do ano anterior.

REPORT
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Roberto da Rocha Azevedo is Abecor-RE’s president
Roberto da Rocha Azevedo é presidente da Abecor-RE

Overview of agri-insurance in the world

Panorama do seguro agrícola no mundo

RAIO-X

There are substantial differences between 
the protection offered in the United States vs what is 
done in Europe and worldwide, based in the Reinsu-

rance protection avai-
lable from the major 
professional reinsurers 
headquartered in the 
continent.  
1. In the U.S. the basic 
crop protection is the 
so-called MPCI (Multi 
Peril Crop Insurance) 
that whose covers and 
rates are defined an-
nually by the Agricul-
tural Department and 
operated by roughly 
2 dozen insurance 
companies that sell 
and manage the same 
products;
2. Alternative products 
designed and operated 
in the international 
market are customi-
zed for the individual 
needs of the players 
in each country or 

market  offering a wider 
coverage for the producers it is aimed at.

Developing a crop insurance programme in any country
In order to start a study to develop a grains crop insu-
rance programme abroad one needs to know how the 
Insurance market is operated in that country, the regu-
latory conditions in force, etc. 
First of all we  must know how crop insurance is opera-
ted, which products are covered in which regions, who 
are the players in the insurance market that write crop 

Existem substanciais diferenças entre a prote-
ção de safras oferecida nos Estados Unidos versus o se-
guro agrícola que é praticado na Europa e no restante 
do mundo, com base nas 
estruturas operacionais 
dos grandes seguradores 
e resseguradores baseados 
no Velho Continente.  
1. Nos Estados Unidos, a 
proteção básica de safras 
é ainda a chamada MPCI 
(Multi Peril Crop Insuran-
ce, ou Seguro Rural Mul-
tirriscos) cujas coberturas, 
taxas e nível de subsídios 
são definidas anualmen-
te pelo Departamento de 
Agricultura e operado por 
cerca de duas dezenas de 
seguradoras, que vendem 
e administram os mesmos 
produtos;
2. Produtos alternativos 
desenhados e operados 
no mercado internacio-
nal são customizados 
para as necessidades in-
dividuais dos players de 
cada país ou mercado, 
oferecendo uma cobertura mais ampla para os obje-
tivos a serem atingidos.

Desenvolvendo um programa de seguro agrícola
Para se iniciar um estudo para criar e desenvolver um 
programa de seguro agrícola para grãos em qualquer 
País é necessário se conhecer como o mercado de se-
guros é operado no mesmo, as condições regulatórias 
vigentes, etc.. Saber quais produtos são cobertos, em 
quais regiões, quem são os players no mercado Segura-

Considerações sobre estruturar um programa de seguro e resseguro agrícola/grãos em um 
país da Europa Oriental

Considerations about setting up an insurance and reinsurance programme for crop 
insurance - grains in an Eastern European country

Por/by Roberto da Rocha Azevedo
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insurance, etc. For our purposes we will consider that 
we will choose the carrier, i.e., the insurance company 
that will implement and manage the programme, issue 
the policies, collect premiums, adjust claims and pay 
indemnities, etc.
It is therefore necessary to know how the local market 
proceeds regarding capital, reserves, lines of business, 
operational limits per line of business, etc., and - if it 
is the case – the chosen carrier has authority to ope-
rate in crop Insurance, both for domestic and regional 
operations. It is also a must to have a knowledge of the 
reinsurance operations in that country, and with which 
reinsurers the carrier have treaty of facultative business 
and in which l.o.b.  
In most countries worldwide crop insurance is subsi-
dized by their respective governments in different le-
vels. We must know if in this country - and eventually 
in other neighbouring countries targetted - there is 
such a scheme, and if positive, who is entitled to the 
subsidy; what are the levels of subsidy per crop or 
per region; what percentage is considered as the far-
mer´s responsibility, etc.  
A) Following the same, we must know how crop in-
surance is operated, which products are covered in 
which regions, what are the players in the insurance 
market catering to it. 
Lastly, get to know how insurance is distributed in the 
country: insurance brokers, agents, direct selling by the 
Insurance companies. Also, if agents are exclusive to 
one insurance company only, and if there are restric-
tions on connections between insurance brokers and 
Insurance companies and/or to captive brokers;
B) Once this is achieved, second step is to define the 
kind of products to be covered, regions protected, in 
order to define the reinsurance structure to be de-
ployed. It is of paramount importance here to define if 
the carrier will retain part of the business or it is a pure 
fronting operation, and in this case, if this practice is 
allowed by the countrys Insurance Authority;
C) One should detail the proposed crops to be insured 
per country, region or micro-region, the crop season 
for each one (sowing, flowering, harvesting) to define 
the window for each product. In that case, it is impor-
tant to know if those countries have their own crop in-
surance operations or allow their farmers to buy crop 
insurance abroad.  
The most updated statistics on the selected crops are 
of vital importance. Grain production, yields, average 
regional production per farmer, all this becomes of ut-
most importance if no previous crop insurance expe-
rience is available. If there is, then government and/or 
industrys statistics can be taken as the basis for such 
studies in order to define rates, terms and conditions; 
D) Secondly but no less important is the analysis of 
the perils ocurrence per region in the last 5 years at 
least. We dont know if snow could be considered due 
to grains generally being a summer crop. Bear in mind 
that basically crop insurance losses are usually linked 

dor que subscrevem riscos agrícolas, etc.. Para nossos 
objetivos, iremos considerar que caberá a nós a escolha 
da seguradora que irá implementar e administrar o 
programa, emitir as apólices, receber os prêmios, 
regular sinistros e pagar as indenizações, entre ou-
tras funções correlatas.
É assim necessário conhecer quais as exigências locais 
com relação a capital, reservas, ramos de negócios, li-
mites operacionais por ramo, etc., e se for o caso, se a 
seguradora escolhida tem autorização para operar em 
seguro agrícola, tanto internamente como na sua re-
gião de influência. É igualmente necessário ter um bom 
conhecimento das operações de Resseguro nesse e nos 
Países vizinhos, assim como saber com quais ressegu-
radores a companhia opera em contratos ou facultati-
vos, bem como para quais linhas de negócios.
Na maioria dos países, o seguro agrícola é subsidiado 
por seus respectivos governos, em diferentes níveis e 
formas. Assim, é necessário saber qual é a estrutura de 
subsídios nesse País – e eventualmente nos países-alvo 
vizinhos – e, se positivo, quem tem direito ao subsídio; 
quais os níveis de subsidio por cultura ou por região; 
qual o percentual subsidiado em relação à Importân-
cia Segurada; se os subsídios podem ser cross-bor-
der ou limitados a um único país, além de diversos 
outros pontos importantes para o desenho e im-
plantação do programa.  
A) Dentro dessa linha, e conforme exposto anterior-
mente, saber como o seguro agrícola é operado, 
quais culturas são cobertas em quais regiões, quais 
os participantes do Mercado segurador interes-
sados, e outros detalhes particulares de cada local 
abrangido pelo programa.
Finalmente, conhecer o sistema de distribuição de se-
guros em cada país: venda direta pela seguradora, cor-
retores de seguro, agentes, bancos, etc.. Igualmente, se 
os agentes são exclusivos de uma seguradora individual 
ou não, e se há restrições quanto a ligações societá-
rias entre seguradoras e corretoras de seguros e/ou 
corretoras cativas;
B) Uma vez atingido este nível, o passo seguinte é de-
finir o tipo de culturas a serem cobertas, quais as re-
giões abrangidas pelo programa, a fim de se definir a 
estrutura de resseguros a ser empregada. É de extrema 
importância aqui se definir se a seguradora irá reter 
uma parte do negócio ou se é uma mera operação de 
fronting e, neste caso, se essa prática é permitida pela 
Autoridade Nacional de Seguros;
c) Deve-se neste momento detalhar as culturas-alvo a 
serem cobertas por país, região ou microrregião, o 
tempo de cada cultura para cada fase (plantio, flo-
rada, colheita) para se definir a janela de cada pro-
duto. Nesse caso, é importante saber se cada um dos 
países tem suas próprias operações de seguro agrí-
cola ou é permitido aos produtores comprar seguro 
nos países vizinhos.
Estatísticas as mais atualizadas das culturas selecio-
nadas são de vital importância. A produção de grãos, 
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to water (excessive rainfall or lack of rain). However, 
there are other risks usually hitting the fields, such as 
hail, frost, windstorms, etc.  Unknown and non-con-
trollable diseases can be covered in many cases as well.     

Product design
Once crops and regions are defined, as well as the pe-
rils to be covered, the following step is design the most 
appropriate insurance product to be deployed. There 
are two ways for designing them: Individual protection 
or Parametric Insurance. In the case of Individual Pro-
tection, a policy is issued for each farmer and the cove-
rage is specific for his culture. This is a more expensive 
product since both the inspections and claims adjust-
ment must be done individually to both evaluate and 
assess an eventual loss, and the corresponding cost 
is usually high and charged to the insurance com-
pany. The insured (farmer) is the beneficiary of the 
indemnity payment. 
For the Parametric Insurance, a micro-region is analy-
sed (production, yields, loss statistics, etc.) and a single 
rate schedule is applicable to all the farmers within that 
micro-region. It is easy and cheap to adjust claims be-
cause if, for instance, excessive rainfall hits the area, the 
insurance pays to all insured farms in it, irrespective 
if his culture was hit or not. Some may say this is so-
mehow unfair because one farmer whose crop was not 
affected in his region might receive indemnity payment 
while another whose farm was hit but his micro-region 
was not would not be indemnified.  
A variation of the Parametric Insurance is the portfo-
lio protection, a specific programme set by a particular 
company (trading, crusher, chemical products indus-
try) encompassing all the farmers/suppliers enlisted in 
its operations. In this case, the insurance protects the 
portfolio of the company´s clients and all of them must 
necessarily be included in the insurance to prevent an-
ti-selection of risk. 
This programme can be implemented in many regions, 
countries, etc., according to the company´s needs, and 
in the average results in very low rates because of the 
spread of the risk among its different areas and pro-
ducts. The company is the named insured, pays the 
premiums and receives indemnity payments, not the 
farmer. That scheme is more usual when the company 
buys crops in advance and pre-pays the farmers.  

Reinsurance
As previously mentioned reinsurance may be the most 
important part of all this structure and operation. 
When any Insurance company opens a new line of bu-
siness they use to start very carefully, with nil or very 
low retentions of its own and depending on Reinsuran-
ce support for its operations. 
As time goes by and the development of its new portfo-
lio shows good results the retention tends to increase 
and the long-term partnership with one or a panel of 
Reinsurers becomes very important. First, because they 

rendimento, média regional de produção por fazendei-
ro, tudo isso se torna muito importante se não houver 
experiência anterior de seguro agrícola disponível. Se 
houver, então as estatísticas do governo e/ou da indús-
tria do agronegócio podem servir de base para a defi-
nição de taxas, termos e condições;
D) Não menos importante é a análise da ocorrência de 
riscos por região nos últimos cinco anos, pelo menos. 
Não sabemos se nessas regiões a neve deve ser levada 
em conta, já que grãos são geralmente considerados 
uma cultura de verão. Deve-se levar em conta também 
que basicamente as perdas em seguro Agrícola são 
normalmente ligadas à água (precipitação excessiva 
ou falta de chuvas). Contudo, existem outros riscos 
que costumeiramente afetam as plantações, como 
granizo, geada, vendavais, etc., dependendo aqui da 
cultura e da região. Doenças e pragas não conheci-
das ou não controláveis podem, em muitos casos, 
serem também cobertas.    

Desenho do produto
Uma vez definidas as culturas e regiões, bem como os 
riscos a serem cobertos, o passo seguinte é fazer o de-
senho mais apropriado de produto de seguro agrícola a 
ser utilizado. Existem duas formas de desenhá-lo: Pro-
teção Individual ou Seguro Paramétrico. 
No caso de Proteção Individual, uma apólice é emitida 
para cada produtor rural e a cobertura é específica para 
sua cultura. Esse produto é bem mais caro, já que tanto 
as inspeções prévias como a regulação de sinistros têm 
também de ser individuais, tanto para a avaliação do 
risco como a estimativa de um sinistro eventual, e o 
custo correspondente é normalmente alto e cobrado da 
seguradora. O segurado (fazendeiro) é o beneficiário 
do pagamento da indenização. 
No caso do Seguro Paramétrico, uma microrregião é 
analisada (produção, produtividade, sinistralidade, 
etc.) e uma tarifa única é estabelecida para todos os 
produtores daquela microrregião, bem como o gati-
lho a ser disparado na informação e/ou ocorrência 
de um evento sinistrante. 
Isso facilita e torna barata uma regulação de sinistros 
porque, por exemplo, se chuvas excessivas atingem a 
região, o seguro paga a todos os produtores indistin-
tamente, não levando em conta se sua cultura indi-
vidual foi atingida ou não. Alguns alegam que isso 
é injusto, porque um fazendeiro naquela microrre-
gião cuja cultura não foi afetada pode receber inde-
nização, enquanto outro cuja plantação foi atingida, 
mas sua região como um todo não o foi não seria 
indenizado pelo seguro.  
Uma variação do Seguro Paramétrico é a Proteção de 
Carteira, um programa específico desenhado para uma 
determinada companhia (trading, esmagadora, indús-
tria química, por exemplo) compreendendo todos os 
fornecedores e produtores de sua carteira de clientes. 
Neste caso, o seguro protege a carteira da companhia, 
e para tanto é necessário que todos eles sejam inclu-
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will see a commitment from the insurance company to 
this line of business; and second, they get to know the 
clients, the operations, etc., what is very important in 
the case of special acceptantes, facultative placements 
or even a claims occurrence. 
At this stage we do not know whether Reinsurance 
Brokers are required in that Country or not; it is im-
portant to know that because it is through those spe-
cialized brokers that an insurance company gets access 
to the international reinsurance market. They not only 
provide technical knowledge and expertise but most 
of all have the contacts with those specific players 
that can provide support and capacity for the in-
surance company in their initial steps into the new 
lines they are aiming to enter.

"Na maioria dos países, o seguro 
agrícola é subsidiado por seus 
respectivos governos, em diferentes 
níveis e formas. Assim, é necessário 
saber qual é a estrutura de subsídios 
nesse País – e eventualmente nos 
países-alvo vizinhos – e, se positivo, 
quem tem direito ao subsídio"

"In most countries worldwide crop 
insurance is subsidized by their 
respective governments in different 
levels. We must know if in this 
country - and eventually in other 
neighbouring countries targetted - 
there is such a scheme, and if positive, 
who is entitled to the subsidy" 

ídos no seguro para prevenir uma antisseleção de 
riscos. Este programa pode ser implementado em di-
versas regiões, países, etc., de acordo com a distribui-
ção dos Riscos entre as diferentes áreas e produtos. A 
companhia é a segurada, paga os prêmios e recebe o 
pagamento das indenizações, e não o produtor ru-
ral. Esse esquema é mais usual quando a companhia 
faz o pré-financiamento dos produtos, pagando aos 
produtores antecipadamente.

Resseguro
Conforme mencionado anteriormente, o resseguro 
pode ser a parte mais importante de toda a estrutura 
e operação deste produto. Quando qualquer segurado-
ra começa uma nova linha de negócios, normalmente 
o faz com muito cuidado, com retenções mínimas ou 
mesmo nenhuma retenção própria e dependendo qua-
se integralmente do apoio de resseguradores em suas 
operações. 
Ao longo do tempo, e de acordo com o desenvolvimen-
to de sua carteira e dos resultados obtidos, a retenção 
tende a se elevar gradualmente e uma parceria de lon-
go prazo com um ou diversos resseguradores torna-se 
muito importante. Em primeiro lugar, porque eles irão 
ver um compromisso da Seguradora para com esse 
ramo de negócios; e em segundo lugar, passam a co-
nhecer os clientes, a operação, etc., o que é de extrema 
importância no caso de aceitações especiais, colocações 
facultativas, ou mesmo na ocorrência de um sinistro de 
maior porte. 
Neste estágio, ainda não sabemos se nesse país a inter-
mediação de corretores de resseguro é exigida ou não. 
É importante saber disso porque é, através desses cor-
retores especializados, que uma seguradora tem aces-
so ao mercado internacional de resseguros. Eles não 
apenas disponibilizam especialização e conhecimento 
técnico, mas, acima de tudo, tem os contatos com os 
players específicos que poderão prover apoio e capaci-
dade para a seguradora em seus passos iniciais em uma 
linha de negócios que eles pretendem atingir.
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CCS-SP

This year’s first me-
eting, held on Fe-
bruary 6, at Terraço 
Itália, the Insurance 
Brokers Club of São 
Paulo (CCS-SP) pre-
sented its activities 
balance last year and 
exposed the actions 
for 2018. According 
to the secretary Eval-
dir Barboza de Pau-
la (photo), despite 
the economic crisis, 
CCS-SP closed the 
last fiscal year with a 
positive result.

UCS

On February 27, in 
São Paulo, the Insu-
rance Brokers Union 
(UCS) received, in its 
1st Trocando Idéias 
event of 2018, Por-
to Seguro’s executive 
vice president, Ro-
berto Santos, who is 
preparing to take over 
the company's presi-
dency this year. Santos 
spoke to associates and 
brokers about his pro-
fessional career and 
the pillars of his new 
management. 

CCS-SP

No primeiro encontro 
do ano, realizado no 
dia 6 de fevereiro, no 
Terraço Itália, o Clu-
be dos Corretores de 
Seguros de São Paulo 
(CCS-SP) fez um ba-
lanço de suas ativida-
des no ano passado e 
expôs as ações para 
2018. De acordo com 
o secretário Evaldir 
Barboza de Paula 
(foto), apesar da crise 
econômica, o CCS-SP 
encerrou o ultimo 
exercício com resulta-
do positivo.

UCS

No dia 27 de feverei-
ro, em São Paulo, a 
União dos Corretores 
de Seguros (UCS) re-
cebeu, em seu 1º Tro-
cando Ideias de 2018, 
o vice-presidente exe-
cutivo da Porto Segu-
ro, Roberto Santos, 
que se prepara para 
assumir a presidên-
cia da companhia este 
ano. Santos falou a 
associados e correto-
res sobre sua trajetória 
profissional e os pilares 
de sua nova gestão.
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