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MENSAGEM AO MERCADO
MESSAGE TO THE MARKET

REINSURANCE CONGRESS APPROACHES THE 
SECTOR’S DEVELOPMENT

The 7th Rio de Janeiro Reinsurance Meeting held in 
April presented subjects relevant to the sector. They 
were two days dedicated to aspects and strategic is-
sues, with several topics of interest to the market. The 
political and economic crisis has not cooled business, 
but the long-term vision that characterizes reinsurers 
is a component that strengthens companies to resume 
economic activity. Among the most important issues 
are regulatory changes, the economic environment, in-
ternationalization and the competitiveness of Brazilian 
reinsurance in Latin America. And also, the risk factors 
and regulation of claims in the cyber area. In addition 
to other essential guidelines for those who want to im-
prove knowledge and leverage new business.
The main and largest event of the sector of the year 
was held by the National Federation of Reinsurance 
Companies (Fenaber), with institutional support from 
the National Confederation of Insurance Companies 
(CNseg) and the National Insurance School (ENS), 
and attracted representatives from companies, entities 
related to insurance and reinsurance, economists and 
specialists in the subject. Participants considered this 
seventh edition as one of the best in recent years, such 
as the quality of the content of the presented lectures.
Insurance Corp. made an important contribution to 
the meeting by preparing the second Special Report 
that was distributed to participants. Authorities who 
spoke at the opening ceremony, such as Paulo Pereira 
(Fenaber), Márcio Coriolano (CNseg), Roberto da Ro-
cha Azevedo (Abercor-RE) and Robert Bittar (Nation-
al Insurance School), among others, were some of the 
protagonists and notably at the opening plenary, with 
the speaker of the Supreme Court Minister, Luís Ro-
berto Barroso, the subject of this issue.
The celebration of the ten years of Lloyd's activities in 
Brazil and as cover material, Fator Seguradora's activi-
ties deserve special mention.
The magazine fulfills, once again, its role of covering 
the debate of issues essential to the development of in-
surance and reinsurance.
Good reading to all!

André Pena
Publisher

CONGRESSO DE RESSEGURO ABORDA O 
DESENVOLVIMENTO DO SETOR

O 7º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro reali-
zado em abril, abordou assuntos de relevância para o 
setor. Foram dois dias dedicados aos aspectos e ques-
tões estratégicas, com a apresentação de vários temas 
de interesse do mercado. A crise política e econômica 
não arrefeceu os negócios, mas a visão de longo prazo 
que caracteriza as resseguradoras é um componente 
que fortalece as empresas para a retomada da atividade 
econômica. Entre os temas de maior destaque estão as 
mudanças regulatórias, o ambiente econômico, inter-
nacionalização e a competitividade do resseguro brasi-
leiro na América Latina. E também quanto aos fatores 
de risco e regulação de sinistros na área cyber, entre 
outras pautas essenciais para quem deseja aperfeiçoar 
conhecimentos e alavancar novos negócios. 
Principal e maior evento do setor do ano, foi realizado 
pela Federação Nacional das Empresas de Resseguros 
(Fenaber), com o apoio institucional da Confederação 
Nacional das Seguradoras (CNseg) e da  Escola Nacio-
nal de Seguros (ENS), atraiu representantes de empre-
sas e entidades ligadas ao seguro e resseguro, além de 
especialistas no tema e economistas. Os participantes 
consideraram esta sétima edição como uma das me-
lhores dos últimos anos, tal a qualidade do conteúdo 
das palestras apresentadas.
A Revista Insurance Corp ofereceu uma contribuição 
importante ao encontro, ao elaborar o segundo In-
forme Especial que foi distribuído aos participantes. 
Autoridades que se manifestaram na cerimônia de 
abertura, tais como Paulo Pereira (Fenaber), Márcio 
Coriolano (CNseg), Roberto da Rocha Azevedo (Aber-
cor-RE) e Robert Bittar (Escola Nacional de Seguros), 
entre outros, foram alguns dos protagonistas e notada-
mente na plenária de abertura, tendo como palestrante 
o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto 
Barroso, objeto da cobertura desta edição.
Merece ser destacada a celebração dos dez anos de ati-
vidades do Lloyd’s no Brasil e como matéria de capa, as 
atividades da Fator Seguradora.
A revista cumpre, mais uma vez, o seu papel de acom-
panhar o debate de questões imprescindíveis ao desen-
volvimento do seguro e resseguro. 
Boa leitura a todos! 



4 março • abril / 2018

Publicação de

ALLTIME Comercial e Serviços Ltda. EPP
Rua Maestro Callia 290

Vila Mariana – São Paulo – SP
CEP: 04012-100

Telefone: (11) 3884-0905
E-mail: redação@insurancecorp.com.br

O conteúdo desta edição não representa 
necessariamente a opinião do veículo.

Lloyd's
10 anos do Lloyd's no Brasil
10 years of Lloyd's in Brazil

14

Posse/ Posse
Novos rumos para o CIST
New directions for CIST

24

Desafio/ Challenge
André Lauzana assume vice-presidência da SulAmérica
André Lauzana is vice-president of SulAmérica

32

7° Encontro de Resseguro/7th Reisurance Meeting
Em busca da consolidação
Seeking strengthtening

6

Capa / Cover
Destaque em produtos empresariais
Corporate products highlights 

18

Debate/ Debate
Seguro de Vida é tema de discussão
Life Insurance is a topic of debate

26
Riscos de Engenharia / Engineering Risks
Tecnologia móvel e tendência para constução civil
Mobile technology and trends for the construction industry

30

Perspectivas / Prospects
Programas Globais - Perspectivas Brasileiras
Global Programs - Brazilian Perspectives

16

Inovação / Innovation
ANSP transmite Assembléia via Facebook
ANSP broadcasts meeting via Facebook

34
Premiação / Awards
Prêmio Fundação Mapfre
Mapfre Foundation Award

36
Entidades  /Entities37

INDEXÍNDICE

Missão:
Atender às necessidades de forma clara e objetiva, os 
profissionais que militam em suas respectivas áreas  
de atuação.

Visão:
Ser reconhecida como uma referência no mercado 
de seguros e resseguro por meio do conteúdo das 
publicações, para os profissionais comprometidos com 
suas atividades.

Ano IV – Edição 17 – março/abril 2018

Publisher: André Pena
andre.pena@insurancecorp.com.br

Diretor de Marketing: Enrique Pena
enrique.pena@insurancecorp.com.br

Jornalista Responsável: 
 Roselaine Araújo

 Registro MTB 38.256
 redacao@insurancecorp.com.br

Reportagem: Julia Zillig

Colaboradora: Valéria Vilela 

Mídias Sociais: Márcia Sá

Tradução: Edson Lemos
edsonlemos@live.com

Diagramação e Arte final: Natasha Motta
natashamottadg@gmail.com

Conselho Editorial: 
Acacio Rosa de Queiroz Filho, Angélica Luciá Carlini, 
Carlos Alberto Protasio, Jabor Descio Sobrinho, 
Marcos Lúcio de Moura e Souza, Mauro Cesar Batista, 
Paulo dos Santos, Paulo Cesar Pereira Reis e 
Renato Campos Martins Filho.

Tiragem: 5 mil exemplares

Circulação: nacional e internacional

Periodicidade: bimestral

INSURANCE CORP – Marca Registrada/INPI





6 março • abril / 2018

Brazilian reinsurance market: seeking 
strengthening

7° ENCONTRO DE RESSEGURO

The Brazilian insurance market shows that it 
has not lost its direction, even in times of crisis. Accor-
ding to data from the National Confederation of Insu-
rers (CNseg), the sector advanced 2.4% in the period 
between 2015 and 2017 with one of the deepest reces-
sions ever experienced by the country. Meanwhile, the 
Brazilian economy registered growth of only 2%. This 
scenario of the beginning of recovery was the backdrop 
for the 7th Rio de Janeiro Reinsurance Meeting, which 
took place between 10 and 11 March in the capital of 
Rio de Janeiro.
The event was organized by the National Federation 
of Reinsurance Companies (Fenaber) with institutio-
nal support from CNseg and the National School of 
Insurance (ENS), and was attended by more than 700 

O mercado brasileiro de seguros mostrou que não 
perdeu a direção mesmo em tempos de crise. Segun-
do dados da Confederação Nacional das Seguradoras 
(CNseg), o setor avançou 2,4% no período entre 2015 e 
2017, que compreendeu umas das recessões mais pro-
fundas vividas pelo país. Enquanto isso, a economia 
brasileira registrou um crescimento de apenas 2%. 
Esse cenário de início de retomada foi o pano de 
fundo para o 7º Encontro de Resseguro do Rio de 
Janeiro, que aconteceu entre os dias 10 e 11 de mar-
ço na capital fluminense.
O evento, realizado pela Federação Nacional das Em-
presas de Resseguros (Fenaber), com apoio institucio-
nal da CNseg e da Escola Nacional de Seguros (ENS), 
contou com a presença de mais de 700 participantes, 

Mercado de resseguro no Brasil: em 
busca da consolidação

7º Encontro de Resseguro no Rio de Janeiro discutiu vários temas importantes que 
podem levar o setor para novos caminhos
7th Reinsurance Meeting in Rio de Janeiro addressed several important issues that could 
lead the sector to new ways

Por/by: Julia Zillig

Insurance, reinsurance and brazilian authorities honored the 7th  Rio de Janeiro's Reinsurance Meeting 

Líderes do setor de seguro, resseguro e autoridades prestigiaram o 7° Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro

C
N

se
g/

D
iv

ul
ga

çã
o



7INSURANCE CORP

C
N

se
g/

D
iv

ul
ga

çã
o

7th REINSURANCE MEETING

participants, including insurance and reinsurance en-
trepreneurs, academics and authorities. The opening 
of the meeting was made by Paulo Pereira, president 
of Fenaber, who congratulated the Superintendency of 
Private Insurance (Susep) for the creation of a special 
commission for the development of the market, which 
did it some important achievements, such as the end 

of market reserves and 
the mandatory reten-
tion flexibility of 50% 
for insurers.
For Márcio Coriolano, 
president of CNseg, the 
resilience of insurance 
in the face of the difficult 
times of the Brazilian 
economy is due, among 
other factors, to the ma-
turity reached by society, 
which saw in insurance a 
fundamental element of 
protection against times 
of difficulty. However, he 
believes that the sector 
should only surpass the 
mark of 6% of GDP sha-
re when there is a new 
period of development 
of the economic funda-
mentals in the country.
In this direction, Minis-
ter Luís Roberto Barroso 
of the Federal Supreme 
Court (STF) listed se-
veral topics that should 
be part of an agenda 
of actions that will be 
need taken to ensure a 
qualitative leap in Bra-
zil, coming out stronger 

from the crisis phase. Is-
sues such as corruption, 

transport infrastructure bottlenecks, and political, tax 
and social security reforms were among the points dis-
cussed by the minister, who believes in a healthier eco-
nomy for the coming years. "It is necessary to simplify 
the tax system, reducing the time that companies lose 
to understand it. In addition, we must reduce the ta-
xes that go with consumption, which is the same for 
the rich and the poor, transferring them to income 
and capital," he added.
The conclusion reached during the debate on politi-
cal renewal that occurred during the meeting reinfor-
ced the minister's position: political renewal in Brazil 
depends on a supra-party agreement based mainly 
on an open dialogue, without rancidity and with an 
unshakable transparency of party financial manage-
ment. Added to this is the urgent educational transfor-

incluindo empresários do setores de seguro e ressegu-
ro, especialistas, acadêmicos e autoridades. A abertura 
do encontro foi feita por Paulo Pereira, presidente da 
Fenaber, que parabenizou a Superintendência de Se-
guros Privados (Susep) pela criação de uma comissão 
especial para o desenvolvimento do mercado que ob-
teve algumas conquistas importantes, como o fim das 
reservas de mercado e a 
flexibilização da retenção 
obrigatória de 50% para 
as seguradoras.
Para Márcio Coriolano, 
presidente da CNseg, a 
resiliência do seguro pe-
rante aos momentos di-
fíceis da economia brasi-
leira se deve, entre outros 
fatores, à maturidade al-
cançada pela sociedade, 
que viu no seguro um 
elemento fundamen-
tal de proteção contra 
tempos de dificuldade. 
Porém, acredita que o 
setor só deve ultrapassar 
a marca de 6% de parti-
cipação no PIB quando 
houver um novo período 
de desenvolvimento dos 
fundamentos econômi-
cos no país.
Nesse sentido, o ministro 
Luís Roberto Barroso, do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), enumerou vá-
rios tópicos que devem 
fazer parte de uma agen-
da de ações que serão 
tomadas para garantir 
um salto qualitativo do 
Brasil, saindo ainda mais 
forte da fase de crise. 
Temas como combate à corrupção, gargalos de infra-
estrutura de transporte e reformas política, tributária 
e previdenciária foram alguns dos pontos discutidos 
pelo ministro, que acredita em uma economia mais 
saudável para os próximos anos. “É preciso simplificar 
o sistema tributário, reduzindo o tempo que as empre-
sas perdem para compreendê-lo. Além disso, é preciso 
reduzir os impostos que recaem sobe o consumo, que é 
igual para ricos e pobres, transferindo-os para renda e 
capital” completou.
A conclusão obtida durante o debate sobre renovação 
política que aconteceu durante o encontro reforçou as 
premissas do ministro: a renovação política no Brasil 
depende de uma coesão suprapartidária calcada sobre-
tudo em um diálogo aberto, sem ranços e sob inabalá-
vel transparência da gestão financeira partidária. Jun-

Paulo Pereira, Federação Nacional das Empresas de Resseguros's president

Paulo Pereira, presidente da Federação Nacional das Empresas de Resseguros
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mation as a basis for this movement.
Roberto Azevedo, president of the Brazilian Associa-
tion of Reinsurance Brokerage Companies (Abecor- 
RE), took the opportunity to highlight the launch of 
a reinsurance broker's rating work to be done by the 
entity. According to him, in research done by the entity 
with the professionals, there is a positive expectation 
about a sensible improvement in the Brazilian eco-
nomy in the next six months.
It is fundamental for society as a whole to better un-
derstand the relevance of the reinsurance market, ac-
cording to Robert Bittar, president of the National 
School of Insurance (ENS). "Reinsurance is a founda-
tion of insurance. Brazil has excelled in this activity by 
exporting reinsurance, which is very important for the 
economy as a whole."

"The resilience of insurance in the face 
of the difficult times of the Brazilian 
economy is due, among other factors, 
to the maturity reached by society, 
which saw in insurance a fundamental 
element of protection against times of 
difficulty,"says Coriolano.

Foreign trade was one of the points debated by Mar-
cos Lisboa, economist and director of Insper. For him, 
Brazil has a long journey ahead to improve its social 

ta-se a isso a transformação educacional em caráter de 
urgência como sustentação desse movimento.
Roberto Azevedo, presidente da Associação Brasileira 
das Empresas de Corretagem de Resseguros (Abecor- 
RE), aproveitou o momento e reforçou o lançamento 
de um trabalho de rating de corretores de resseguro 
que será feito pela entidade. Segundo ele, em pesquisa 
feita pela entidade com os profissionais, há uma expec-
tativa positiva sobre uma sensível melhora na econo-
mia brasileira nos próximos seis meses.
Compreender melhor a relevância do mercado de res-
seguros é fundamental para toda a sociedade, de acor-
do com Robert Bittar, presidente da Escola Nacional 
de Seguros (ENS). “O resseguro é um sustentáculo do 
seguro. O Brasil tem se destacado nessa atividade ao 
exportar resseguro, o que é muito importante para a 
economia como um todo.”

"A resiliência do seguro perante aos 
momentos difíceis da economia 
brasileira se deve, entre outros fatores, 
à maturidade alcançada pela sociedade, 
que viu no seguro um elemento 
fundamental de proteção contra tempos 
de dificuldade", afirma Coriolano.

O comércio exterior foi um dos pontos debatidos por 
Marcos Lisboa, economista e diretor do Insper. Para 
ele, o Brasil tem uma longa jornada pela frente para 

Márcio Coriolano, Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)'s president

Márcio Coriolano, presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)
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and economic indicators. "Foreign trade was the main 
responsible for the fall of inequalities in the world with a 
low gain in Brazil."

Innovation and Trends
The change of insured goods was addressed by Mathias 
Jungen, president of Swiss Re Brasil during the panel of 
innovation and trends. According to him, 40 years ago, 
83% of insurance was related to physical assets. Today, 
this market represents only 13%, with the other slice 

allocated to the 
coverage of in-
tangible goods, 
such as data and 
intellectual pro-
perty.
Factors such as 
technology and 
climate change 
are also guiding 
points for new 
directions for 
the sector. "Bra-
zil has 80% of 
its energy gene-
rated by hydro-
electric power 
plants, but what 
if the water 
starts to run 
out? How can 
insurers predict 
these variables 

so as not to compromise their companies, both finan-
cially and in terms of their reputation?" asked Jungen. 

"Paulo Pereira, who congratulated Susep 
for the creation of a special commission 
for the development of the market"

Vulnerable environment
Despite the strong wave of cyber attacks that hit the 
world, cyber insurance still walks slowly in Brazil. The 
need to raise awareness among organizations about the 
risk of the problem was one of the key aspects of the Pa-
nel “Cyber: Risk Aspects and Regulation of Claim”.
According to Flávio Sá, Financial Lines manager of AIG 
Seguros, the country has a long line ahead of it, although 
many organizations are suffering losses with invasions - 
according to a survey conducted by Kroll, 89% of res-
pondents said they have already been targeted. 
Marcelo Martinez, director of cyber security at Kroll, has 
reported on real-life cyberattacks, which often take pla-
ce internally with criminals ranging from high-ranking 
officials to deceit officials responsible for financial tran-
sactions. The delay in detecting the invasion often causes 
huge losses, according to the Kroll executive.

melhorar seus indicadores sociais e econômicos. 
“O comércio exterior foi o grande responsável pela 
queda das desigualdades no mundo e pouco apro-
veitada no Brasil.”

Inovação e tendências
A mudança de bens segurados foi abordada por Mathias 
Jungen, presidente da Swiss Re Brasil durante o painel 
de inovação e tendências. Segundo ele, há 40 anos 83% 
dos seguros eram relativos a bens físicos. Hoje, esse 
mercado repre-
senta apenas 
13%, com a de-
mais fatia aloca-
da na cobertura 
de bens intangí-
veis, como dados 
e propriedades 
intelectuais. 
Fatores como 
a tecnologia e 
as transforma-
ções climáticas 
também são 
pontos nortea-
dores para no-
vos rumos para 
o setor. “Como 
fica o Brasil, que 
tem 80% de sua 
energia gerada 
por hidrelétricas 
quando a água 
começar a faltar? Como as seguradoras podem prever 
essas variáveis para não comprometer suas empresas, 
tanto em relação à questão financeira quanto reputa-
cional?”, indagou Jungen.

"Paulo Pereira, parabenizou a Susep 
pela criação de uma comissão especial 
para o desenvolvimento do mercado"

Ambiente vulnerável
Apesar da forte onda de ataques cibernéticos que atin-
ge o mundo, o seguro cibernético ainda caminha a pas-
sos lentos no Brasil. A necessidade de conscientização 
das organizações sobre o risco do problema foi um dos 
aspectos principais do painel Cyber: Aspectos de Risco 
e Regulação do Sinistro. 
Segundo Flávio Sá, Financial Lines manager da AIG 
Seguros, o caminho é longo a ser percorrido no país, 
apesar do fato de que muitas organizações já estão so-
frendo prejuízos com essas invasões – segundo pesqui-
sa realizada pela Kroll, 89% dos entrevistados disse-
ram que já foram alvo de ataques. Marcelo Martinez, 
diretor de cyber security da Kroll, relatou casos reais 

Luiz Roberto Barroso, Supremo Tribunal Federal (STF)'s minister

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF),  Luis Roberto Barroso
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Health on the Agenda
New ways in which the supplemental health sector can 
share risks was one of the topics discussed in the panel 
"New Supplementary Health Sharing Models". Norma-
tive Resolution 430 of the National Supplemental He-
alth Agency (ANS), published at the end of last year, 
regulated the existing models of sharing and opened 
new opportunities for the sector. According to the spe-
akers, it is essential to develop models that ensure the 
sustainability of the system.
According to Antonio Penteado Mendonça, coordi-
nator of the board, there is an urgent need to discover 
new alternatives for the sector, such as sharing risks, 
using reinsurance or even revising the Constitution on 
concepts involving supplementary health. "It's a very 
serious issue, because the health of Brazil depends on 
it. The SUS is not able to meet the population mini-
mally, "he said.
The objectives of the normative resolution, according 
to Cesar Serra, deputy director of ANS, was to provide 
legal security for supplementary health and encourage 
the opening of new opportunities for the sector, which 
shows its strength in its billing: in 2017, it accounted 
for around R$ 180 billion.
Serra pointed out that the supplementary law 126 li-
mits health insurers to the possibility of directly con-
tracting reinsurance. 
One path, which he said was a "home-made solution", 

de ataques cibernéticos, nos quais muitas vezes acon-
tecem internamente com criminosos se passando por 
funcionários de alto escalão para enganar funcionários 
responsáveis por movimentações financeiras. A demo-
ra em detectar a invasão faz com que muitas vezes as 
perdas sejam enormes, de acordo com o executivo da 
Kroll.
Saúde em pauta
Novos caminhos pelos quais o setor de saúde suple-
mentar pode compartilhar riscos foi um dos temas 
discutidos no painel Novos Modelos de Compartilha-
mento da Saúde Suplementar. A Resolução Normativa 
430 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
editada no final do ano passado, regulou os modelos de 
compartilhamento existentes e abriu novas oportuni-
dades para o setor. Segundo os palestrantes, é funda-
mental desenvolver modelos que assegurem a susten-
tabilidade do sistema.
Para o advogado Antonio Penteado Mendonça, coor-
denador da mesa, é urgente a necessidade de descobrir 
novas alternativas para o setor, como o compartilha-
mento de riscos, o uso do resseguro ou até mesmo fa-
zer uma revisão da Constituição sobre os conceitos que 
envolvem a saúde suplementar. “É um tema muito sé-
rio, porque dele depende a saúde do Brasil. O SUS não 
tem condições de atender minimamente a população”, 
afirmou.
Os objetivos da resolução normativa, de acordo com 
Cesar Serra, diretor adjunto da ANS, foi oferecer se-

Marcos Lisboa, economist and Insper's director
Marcos Lisboa, economista e diretor do Insper
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was the sharing of risks between two operators, bene-
fiting smaller operators offering smaller territorial co-
verage. "But it was not working very well for the bene-
ficiary because of the lack of clarity of risk transfer. In 
the end, the customer would end up unattended when 
there were service problems. "

Future
The need for transformations in the Brazilian reinsu-
rance sector to ensure its internationalization was one 

of the themes of the panel "Internationalization and 
Competitiveness of Brazilian Reinsurance in Latin 
America", with the speeches of the subscription direc-
tor of IRB Brazil RE, Izabel Blazquez and Solano, from 
João Pedro Resende, an economist at Itaú Unibanco 
and Ernesto Sêrejo Costa, general insurance coordi-
nator at the Ministry of Finance. But there are still a 
number of barriers to overcome - bureaucratic barriers, 
regulations, and taxation. "We have a very large market 
and a many diversified risks for reinsurers. Brazilian 
companies in the sector are ready to operate in Latin 
America, "said Ernesto Costa.
Currently, the global reinsurance market, which moves 
around US$ 230 billion, is diluted in the continents - 
North America (48%), Asia (15%), South America and 
the Caribbean (10%). According to Paulo Botti, mem-
ber of the Board of Directors of Terra Brasis Ressegu-
ros, there is room for Brazil to expand its continental 
participation. "If we can attract around 25% of the La-
tin American market, we have more than doubled the 
reinsurance market in Brazil. We have improved the 

gurança jurídica para a saúde suplementar e incentivar a 
abertura de novas oportunidades para o setor, que mos-
tra sua força em seu faturamento: em 2017, contabilizou 
cerca de R$ 180 bilhões.
Serra ressaltou que a lei complementar 126 limita às 
seguradoras de saúde a possibilidade de contratar dire-
tamente o resseguro. Um caminho encontrado, que se-
gundo ele foi uma “solução caseira”, foi o compartilha-
mento de riscos entre duas operadoras, beneficiando as 
operadoras menores, que oferecem cobertura territorial 

menor. “Mas não vinha funcionando muito bem para o 
beneficiário, pela falta de clareza da transferência de ris-
co. No fim, o cliente acabava desassistido quando havia 
problemas de atendimento.”

Futuro
A necessidade de transformações no setor brasileiro de 
resseguro para garantir sua internacionalização foi um 
dos temas do painel Internacionalização e Competitivi-
dade do Resseguro Brasileiro na América Latina, com 
palestras da diretora de subscrição Internacional do IRB 
Brasil RE, Izabel Blazquez Solano, de João Pedro Resen-
de, economista do Itaú Unibanco e Ernesto Sêrejo Costa, 
coordenador geral de seguros do Ministério da Fazenda. 
Mas ainda há uma série de barreiras a serem superadas – 
entraves burocráticos, regulamentares e tributários. “Te-
mos um mercado segurador muito grande e riscos muito 
diversificados para resseguradores. As empresas brasilei-
ras do setor estão aptas para atuarem na América Latina”, 
destacou Ernesto Costa.
Atualmente, o mercado de mundial de resseguros, que 

Antonio Penteado Mendonça, lawer, Supplentary Health panel coordinator

Advogado Antonio Penteado Mendonça, coordenador do painel de Saúde Suplementar
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7th REINSURANCE MEETING7° ENCONTRO DE RESSEGURO

training of our professionals, involving more technolo-
gy. It is an export of services that we have already star-
ted, "he concluded.

D&O
Still in the implantation stage in Brazil, the D&O insu-
rance was the subject that closed the 7th Reinsurance 
Meeting of Rio de Janeiro. However, it already shows 
signs of evolution: up to November 2017, the market 
handled R$ 314 million, 10% higher than that recor-
ded in the same period of the previous year. Regarding 
claims, the growth was significantly higher - 58%, totaling 
R$ 183 million, according to data released by Susep.
In May of last year, the Oversight issued Circular No. 
553, which ended up putting Circular No. 541 in the 
drawer and also the public hearing before it. These 
actions, according to experts at the panel discussion, 
caused discomfort to the market and made it difficult 
to implement D&O in the country. However, with the 
"553" edition, the rules for hiring D&O began to be re-
laxed, with immediate effects on the market, despite 
the still embryonic measures. That is, we will still have 
the next new chapters in the evolution of this theme in 
the insurance market. (CNseg)

movimenta cerca de US$ 230 bilhões, está diluído nos 
continentes - América do Norte (48%), Ásia (15%), 
América do Sul e Caribe (10%). Segundo Paulo Botti, 
membro do Conselho de Administração da Terra Bra-
sis Resseguros, há espaço para que o Brasil amplie a 
participação continental. “Se conseguirmos atrair em 
torno de 25% do mercado latino-americano, mais que 
dobramos o mercado de resseguros no Brasil. Aprimo-
ramos a capacitação de nossos profissionais, envolven-
do mais tecnologia. É uma exportação de serviços que 
até já começamos”, concluiu.

D&O
Ainda em fase de implantação no Brasil, o seguro D&O 
foi o assunto que encerrou o 7º Encontro do Resseguro 
do Rio de Janeiro. Porém, já demonstra sinais de evo-
lução: até novembro de 2017, o mercado movimentou 
R$ 314 milhões, um montante 10% maior do que o re-
gistrado no mesmo período do ano anterior. No que 
diz respeito aos sinistros, o crescimento foi significati-
vamente maior – de 58%, somando R$ 183 milhões, de 
acordo com dados divulgados pela Susep.
Em maio do ano passado, a Superintendência divulgou a 
Circular nº 553, que acabou colocando no fundo da gaveta 
a Circular nº 541 e também a audiência pública anterior a 
ela. Essas ações, de acordo com os especialistas participan-
tes da mesa de discussão, causaram desconforto ao merca-
do e dificultaram a implantação do D&O no país. Porém, 
com a edição da “553”, houve o início da flexibilização das 
regras para contratação do D&O, com reflexos imediatos 
no mercado, apesar das medidas ainda embrionárias. Ou 
seja, ainda teremos próximos capítulos na evolução desse 
tema no mercado de seguros. (CNseg)

Event provided the interaction between  insurers, reinsurers and market-leading executives

Evento propiciou a interação entre seguradores, resseguradores e destacados executivos do mercado
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For centuries, insurance has helped people and 
companies to rebuild themselves, and for more than 
300 years, the home of insurance has been named 
Lloyd's.
Founded in the 17th century, Lloyd's is not an insuran-
ce company but rather a single market: a place where 
brokers from around the world present the risks of their 
respective customers and can deal face-to-face with 
underwriters who cover such risks, is the worldwide 
insurance and reinsurance market with an unparalleled 
concentration of specialized underwriting expertise.
Lloyd's offers, as a unique feature, a global license ne-
twork that operates in more than 200 territories, as well 
as a financial strength guaranteeing all the policies is-
sued by all Lloyd's syndicates and robust risk classifica-
tion with the major credit rating agencies: A (Excellent) 
from AM Best, A + (Strong) from Standard & Poor's 
and AA- (Very Strong) from Fitch.

The positive balance was the 
establishment of a competition regime 
(with some caveats regarding the rules 
favorable to the local market) with a 
visible improvement in the technical 
level of the professionals working in the 
sector, as the exchange with the 
international market was intensified

After nearly 70 years of state reinsurance monopoly 
in Brazil, the long-awaited opening of the Brazilian 
market finally took place in April 2008 and Lloyd's was 
the first reinsurer to receive a license from Susep to 
operate in Brazil. 
Lloyd's license allows all Lloyd's Syndicates to unde-
rwrite reinsurance and retrocession, directly from 
Brazilian companies or through the intermediary of 
reinsurance brokers duly registered by Susep.
In April 2018, Lloyd's celebrates 10 years of license in 
Brazil with a strong presence in our market. Lloyd's is 
the second largest reinsurer in Brazil in premium vo-
lume, only behind IRB Brasil RE. This position reflects 

Por séculos, seguros têm ajudado pessoas e empre-
sas a se restabelecerem, e, há mais de 300 anos, o lar do 
seguro leva o nome de Lloyd’s.
Fundado no século 17, o Lloyd’s que não é uma seguradora 
e sim um mercado único, onde corretores do mundo todo 
apresentam os riscos de seus clientes e negociam face a 
face com subscritores que cobrem tais riscos, e hoje, é 
o mercado mundial de seguros e resseguros com uma 
concentração incomparável de conhecimento em subs-
crição especializada.
Como característica única, o Lloyd’s oferece uma rede 
de licença global que opera em mais de 200 territórios, 
além de uma solidez financeira que garante todas as 
apólices emitidas por todos os sindicatos do Lloyd’s e 
classificação de risco robusta com as principais agên-
cias de crédito A (Excelente) da A.M. Best, A+ (Forte) 
da Standard & Poor's e AA- (Muito Forte) da Fitch.

O saldo positivo foi o estabelecimento 
de um regime de concorrência 
(guardadas algumas ressalvas em 
relação às regras favoráveis ao 
mercado local), uma visível melhora
 do nível técnico dos profissionais 
que atuam no setor, pois a troca com 
o mercado internacional foi intensificada

Após quase 70 anos de monopólio estatal de resseguro 
no Brasil, a tão esperada abertura do mercado brasilei-
ro finalmente ocorreu em abril de 2008 e o Lloyd’s foi 
o primeiro ressegurador a receber a licença da Susep 
para operar no Brasil. 
A licença do Lloyd’s permite que todos os sindicatos 
subscrevam resseguros e retrocessão, diretamente das 
empresas brasileiras ou através de intermediação de 
corretores de resseguros devidamente registrados pela 
Susep.
Em abril de 2018, o Lloyd’s comemora 10 anos de li-
cença no Brasil com uma presença marcante em nosso 
mercado. O Lloyd’s é o segundo maior ressegurador no 
Brasil em volume de prêmio, atrás apenas do IRB Bra-

LLOYD'S

10 anos do Lloyd’s no Brasil
10 years of Lloyd’s in Brazil
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Lloyd's dedication to meet reinsurance needs in Brazil 
as well as recognition of the Brazilian market of Lloyd's 
significant contribution to the country.
During these 10 years, important regulatory changes 
occurred in Brazil. Like many other international rein-
surers, Lloyd's actively participated in discussions 
with the government and the regulator to promote 
improvements in reinsurance legislation.
The positive balan- ce was the establishment of a 

competition regime (with some 
caveats regarding the rules favo-
rable to the local market) with 
a visible improvement in the 
technical level of the professio-
nals working in the sector, as 
the exchange with the interna-
tional market was intensified, 
contributing to the development 
of the local market, the emergen-
ce of new types of insurance and 
consequently new products.
Marco Castro, president of 
Lloyd's in Brazil said: 

"Lloyd's maintains a 
long-term 

commitment to the 
Brazilian market, a 

cornerstone of our pre-
sence in 

Latin America. 
Brazil constitutes 17% of 

our 
regional premium and 
is home to Lloyd's lar-

gest representative office 
in the region. With its 

reach and influence, we 
hope that Brazil will con-

tinue to be an important part of Lloyd's 
presence in Latin America"

sil RE. Essa posição reflete a dedicação do Lloyd’s em 
atender às necessidades de resseguros no Brasil, bem 
como o reconhecimento do mercado brasileiro da con-
tribuição que o Lloyd’s presta ao país. 
Ao longo destes 10 anos, ocorreram mudanças regu-
latórias importantes no Brasil. O Lloyd’s, assim como 
vários outros resseguradores internacionais, parti-
cipou ativamente das discussões com o governo e 
órgão regulador para promover melhorias na legis-
lação de resseguro.
O saldo positivo foi o estabeleci-
mento de um regime de concorrên-
cia (guardadas algumas ressalvas 
em relação às regras favoráveis ao 
mercado local), uma visível melho-
ra do nível técnico dos profissionais 
que atuam no setor, pois a troca 
com o mercado internacional foi 
intensificada e, com isso, o próprio 
desenvolvimento do mercado local, 
o surgimento de novas modalida-
des (res)securitárias e consequen-
temente novos produtos.
Marco Castro, presidente do 
Lloyd’s no Brasil disse:

 “O Lloyd's mantém um 
compromisso de longo 
prazo com o mercado 
brasileiro, uma pedra 
angular de nossa presen-
ça na América Latina. O 
Brasil constitui 17% do 
nosso prêmio 
regional e abriga o maior 
escritório de 
representação do Lloyd’s 
na região. Com seu alcan-
ce 
e influência, esperamos 
que 
o Brasil continue a ser uma
parte importante da presença 
do Lloyd’s na América Latina”

LLOYD'S
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Global Programs - Brazilian Perspectives

PROSPECTSPERSPECTIVAS

The growth of Brazilian companies is enabling 
their internationalization, with expansion in their op-
erations in several countries.
As a result, the demand of these companies for global 
insurance programs has been growing. And global pro-
grams, in which Brazil participated exclusively as a risk 
exporter, are now being organized here as well.
From a legal and regulatory point of view, the great-
est difficulty of any comprehensive program is in 
the compliance with the rules of various jurisdic-
tions, ensuring similar or at least harmonized cov-
erage for each of its operations.
In Brazil, we have the additional problem of legislation 
that is not adapted to the export of insurance and rein-
surance coverage.
But we are on track to reduce this problem, at least.
In fact, the discussions that we have participated in the 

Commission for 
the Develop-
ment of the Re-
insurance Mar-
ket, constituted 
by the Superin-
tendency of Pri-
vate Insurance 
- Susep, have al-
ready generated 
some very im-

portant results. 
Among them is 
the drafting of a 
draft standard by 

the autarchy, to be presented to the National Council 
of Private Insurance (CNSP), regulating the acceptance 
of reinsurance and retrocession in Brazil of risks from 
foreign ceders, as reported to Susep at the 7th Congress 
of Reinsurance, earlier this month of April.
At the outset, such a rule will provide greater legal cer-
tainty for the acceptance of reinsurance and retroces-
sion risks from abroad, an element that may be central 
in the construction of global programs managed from 
Brazil, which, in turn, has already expanded its role as 
hub of Latin American reinsurance

O crescimento de empresas brasileiras tem per-
mitido a internacionalização delas, com a expansão de 
suas operações para diversos países.
Com isso, a demanda dessas empresas por programas 
globais de seguro vem crescendo. E os programas glo-
bais, então, dos quais o Brasil participava exclusiva-
mente como exportador de riscos, passaram a ser tam-
bém organizados por aqui. 
Do ponto de vista legal e regulatório, a maior dificuldade 
de qualquer programa global consiste na sua conformida-
de às regras de diversas jurisdições, ao mesmo tempo em 
que garante a obtenção de coberturas semelhantes, ou pelo 
menos harmonizadas, para cada uma de suas  operações. 
No Brasil, temos o 
problema adicio-
nal de uma legisla-
ção não adaptada 
à exportação de 
coberturas de segu-
ros e de resseguros.
Mas, este proble-
ma, pelo menos, 
estamos em via de 
reduzir.
Com efeito, as 
discussões de que 
temos participa-
do na Comissão 
de Desenvolvi-
mento do Mer-
cado de Ressegu-
ros, constituída 
pela Superintendência de Seguros Privados – Susep, já 
geraram alguns resultados muito importantes.  Entre 
eles está a elaboração de uma minuta de norma pela 
autarquia, a ser apresentada ao Conselho Nacional de 
Seguros Privados – CNSP, regulando a aceitação de res-
seguros e retrocessão, no Brasil, de riscos de cedentes 
estrangeiras, como noticiou a Susep no 7º Congresso 
de Resseguros, no começo deste mês de abril.
A princípio, tal norma trará mais segurança jurídica 
para a aceitação de riscos de resseguro e retrocessão do 
exterior, elemento que pode ser central na construção 
de programas globais geridos a partir do Brasil, que, 
por sua vez, já vem ampliando sua atuação como hub 
latino americano de resseguro.

Programas Globais – Perspectivas Brasileiras
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João Marcelo dos Santos, Founding Partner (left) and Iago Rosset Lawyer (right) of the Santos Bevilaqua 
Advogados Firm

João Marcelo dos Santos, Sócio Fundador (esquerda) e Iago Rosseto  Advogado  (direita) do Escritório 
Santos Bevilaqua Advogados

Por/by: João Marcelo dos Santos e Iago  Rosseto
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Corporate products highlight

CAPA

Fator Seguradora started its activities in 2008 with 
the objective of serving corporate clients in the seg-
ments of Civil Construction, Road Concessions, Ste-
el, Energy, Real Estate, Shipbuilding, Oil and Gas.
Specialized in large risks, the insurance company 
develops solutions and coverage for Assurance, Lea-
se Guarantee, Civil Liability, D & O and E & O, En-
gineering Risks, Equipment Risks and Equity Risks 
for Power Generators.

A Fator Seguradora iniciou suas atividades em 
2008 com o objetivo de atender clientes corporativos 
nos segmentos de Construção Civil, Concessões Rodo-
viárias, Siderurgia, Energia, Empreendimentos Imobi-
liários, Construção Naval, Óleo e Gás.
Com atuação especializada em grandes riscos, a  segu-
radora desenvolve soluções e coberturas para Seguro 
Garantia, Fiança Locatícia, Responsabilidade Civil, 
D&O e E&O, Riscos de Engenharia, RD Equipamentos 

Destaque em produtos empresariais 

Por/by: Luciana Natividade 

Faça chuva ou faça sol
Get rain or shine

From left to right, Alisson Guirão de Moura, Luciana Natividade, Alessandra Moreno, Alexandre Viani and Rodrigo Jarillo
Da esquerda para a direita, Alisson Guirão de Moura, Luciana Natividade, Alessandra Moreno, Alexandre Viani e Rodrigo Jarillo
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The company is controlled by Banco Fator, an indepen-
dent financial institution, with a successful trajectory 
initiated since the founding of Fator Corretora de Va-
lores in 1967. As a multiple bank since 1989, it operates 
in the commercial and investment portfolios, offering 
strategic solutions in the area of capital markets. With 
more than 45 years of operation, Banco Fator is an In-
vestment Grade institution recognized for the agility, 
consistency and innovation of its financial solutions.
Fator Seguradora operates in several market segments 
offering "taylor made" solutions for medium and large 
sized legal entities, which is made possible by a com-
petent technical team to find structured solutions to 
complex problems.
Despite the great importance that the Seguro Garan-
tia product still has in the volume of premiums issued 
by Fator Seguradora, the company has been growing a 
lot in the other products that it offers and that present 
themselves in three business towers: Guarantees, Engi-
neering and Responsibilities.

Business towers
The Guarantees business tower, the most traditional 
and known by brokers, offers, in addition to the tra-
ditional insurance guarantee, the product "Fiança Lo-
catícia" (Lease Bond) for legal entities. The "Fiança 
Locatícia" is already growing fast. The issue rose 280% 
between 2015 and 2017. We believe there is still huge 
potential for growth, since most companies with 
large leases are unaware of the existence of an easy 
and cheap insurance solution like this product. For 
this reason, they still use the bank guarantee letter, 
consuming the credit limit offered by the bank that 
could be used for other purposes, in addition to in-
curring a much higher cost.
Another business tower is Responsibilities, which of-
fers the products of General Civil Liability, Professio-
nal Civil Liability and Civil Liability of the Administra-
tors. In this tower, the highlight has been the branch of 
Professional Civil Liability that, in addition to serving 
more than twenty professional activities - such as travel 
agencies, real estate, hotels, event producers, consulting 
companies, technology companies, lawyers, engineers , 
architects, accountants - offers the innovation to allow 
the contracting of combined professional and general 
liability policies for medical and veterinary professio-
nals, in order to avoid any coverage gap, streamlining 
the procedure at the time of insurance claim.
The Engineering tower, in turn, offers Engineering Risk 
products for major infrastructure works, Asset and 
Nominal Risk, focusing on companies in the energy 
sector. Recently, we have also been offering RD Equip-
ments policies, which is applicable to both line of cons-
truction products and equipment, those that operate in 
medical equipment.

Parametric Risks
Torre Engenharia also presents its newest product: 

e Riscos Patrimoniais para Geradoras de Energia.
A empresa é controlada pelo Banco Fator, uma insti-
tuição financeira independente, com uma trajetória de 
sucesso iniciada a partir da fundação da Fator Corre-
tora de Valores em 1967. Como banco múltiplo desde 
1989, atua nas carteiras comercial e de investimento, 
oferecendo soluções estratégicas na área de mercado de 
capitais. Com mais de 45 anos de atuação, o Banco Fator  é 
uma instituição Investment Grade reconhecido pela agili-
dade, consistência e inovação de suas soluções financeiras.
A Fator Seguradora atua em diversos segmentos do mer-
cado oferecendo soluções taylor made para demandas de 
pessoas jurídicas d médio e grande porte, o que se torna 
possível graças a uma equipe técnica capaz de encontrar 
soluções estruturadas para problemas complexos. 
Apesar da grande importância que o produto Seguro 
Garantia ainda tem no volume de prêmios emitidos 
pela Fator Seguradora, a companhia vem crescendo 
muito nos outros produtos que oferece e que se apre-
sentam em três torres de negócio: Garantias, Engenha-
ria e Responsabilidades. 

Torres de negócios
A torre de negócios Garantias, a mais tradicional e co-
nhecida pelos corretores, oferece, além do seguro ga-
rantia tradicional, o produto Fiança Locatícia para pes-
soas jurídicas. A Fiança Locatícia já está crescendo de 
forma acelerada. A emissão cresceu 280% entre 2015 
e 2017. Acreditamos ter ainda um enorme potencial 
de crescimento, visto que a maioria das empresas que 
possuem grandes locações, desconhecem a existência 
de uma solução de seguro fácil e barata como este pro-
duto. Por esta razão, ainda se utilizam da carta de 
fiança bancária, consumindo limite de crédito oferecido 
pelo banco que poderia estar sendo utilizado para outras 
finalidades, além de incorrer em um custo bem mais alto. 
Outra torre de negócios é a de Responsabilidades, que 
oferece os produtos de Responsabilidade Civil Geral, 
Responsabilidade Civil Profissional e Responsabilida-
de Civil dos Administradores. Nesta torre, o destaque 
tem sido o ramo de Responsabilidade Civil Profissional 
que, além de atender a mais de vinte atividades profis-
sionais  - tais como agências de viagem, imobiliárias, 
hotéis, produtoras de eventos, empresas de consulto-
ria, empresas de tecnologia, advogados, engenheiros, 
arquitetos, contadores -  oferece a inovação de permitir a 
contratação de apólices combinadas de responsabilidade 
civil profissional e geral para os profissionais da área mé-
dica e veterinária, de modo a evitar qualquer lacuna de co-
bertura, agilizando a tramitação no momento do sinistro.  
A torre Engenharia, por sua vez, oferece os produtos 
de Riscos de Engenharia para grandes obras de infraes-
trutura, Riscos Patrimoniais e Nomeados, com foco em 
empresas do setor de energia. Recentemente, passamos 
também a oferecer apólices de RD Equipamentos, que 
é aplicável tanto para equipamentos da linha amarela, 
que são aqueles que operam na construção civil, quan-
to para equipamentos médicos. 
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CAPA

"Parametric Risks". This is a really new product in Bra-
zil, although it is widely marketed mainly in North 
America and Europe. Its purpose is to provide in-
demnity to the Insured for financial losses resulting 
from lack or reduction of natural resources, espe-
cially wind and rain.
Unlike many other insurance products where there is 
a need for actual damage to characterize the claim, no 
such damage is required on this product. What sets up 
the claim in the case of the parametric product is the 
frustration of the insured's expectation of income due 
to the lack or reduction of the natural resource, from 
previously defined parameters.
Applicable to companies operating in several sec-
tors, including agribusiness, Fator's product was 
developed exclusively for energy-generating com-
panies that are undoubtedly absolutely susceptible 
to the climatic factor.
In the case of energy-generating companies that use 
water resources, the memory of the drought of 2014 is 
still very recent, which has drastically affected the flow 
of the main rivers in the Southeast of the country, gre-
atly affecting the reservoir of hydroelectric dams and 
thus damaging the capacity of several mills. Althou-
gh the crisis has already passed, it has become clear 
to all of us that this is an unresolved problem and 
that we are likely to have to face it again in the not 
too distant future.
For generating companies that use sources such as wind 
or solar energy, although with less fear of a problem of 
reduction or lack of natural resources, the insurance 
allows a greater boldness in the percentage of commit-

Riscos Paramétricos
Também na Torre Engenharia está o mais novo produ-
to da companhia: Riscos Paramétricos. Trata-se de um 
produto muito novo no Brasil, embora amplamente 
comercializado principalmente na América do Norte 
e Europa. Sua finalidade é proporcionar indenização ao 
Segurado por perdas financeiras decorrentes da falta ou 
redução de recursos naturais, especialmente vento e chuva. 
Diferentemente de vários outros produtos de seguro 
em que é necessário que haja um dano efetivo para que 
caracterização do sinistro, neste produto não há ne-
cessidade de haver tal dano.  O que configura o sinis-
tro no caso do produto paramétrico é a frustração da 
expectativa de receita do segurado decorrente da falta 
ou redução do recurso natural, a partir de parâmetros 
previamente definidos. 
Aplicável a empresas atuantes em diversos setores, in-
cluindo o agronegócio, o produto da Fator foi desen-
volvido exclusivamente para as empresas geradoras de 
energia que, sem dúvida, são absolutamente suscetíveis 
ao fator climático. 
No caso das empresas geradoras de energia que te-
nham como fonte natural os recursos hídricos, ainda 
é muito recente a memória da seca de 2014 que afetou 
drasticamente a vazão dos principais rios do Sudeste 
do país, prejudicando muito o reservatório das hidrelé-
tricas e com isso afetando a capacidade produtiva de 
várias usinas. Muito embora a crise já tenha passado, 
para todos ficou claro que esse é um problema não so-
lucionado, e que provavelmente venhamos a ter que 
enfrentá-lo novamente num futuro não muito distante. 
Já para as empresas geradoras que utilizam como fonte 

Luiz Alberto Pestana, technical director
Luiz Alberto Pestana, diretor técnico
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ment of the future sale of energy with total which posi-
tively impacts the financial result of the business.
The way of contracting insurance is Absolute Risk 
form, which means that the insurer is fully liable for 
the losses arising from the risks covered. The regulation 
of the claim is always made at the end of the term of the 
policy by comparing parameters that will determine 
the amount to be indemnified.
These contractual parameters, which will guide the cal-
culation of the indemnity, are the annual virtual energy 
production index, which is the average energy pro-
duction calculated based on historical natural resour-
ce data for a period of 15 to 35 years for the location 

where the insured, as well as the expected actual energy 
production index, which is usually based on previous 
generation energy generation data.
Unlike other products that have generic contracting 
conditions, this product is totally customized to the 
needs of each insured, so that the action of insurance 
brokers is, more than ever, fundamental for the correct 
identification of such needs, as well as in the orienta-
tion to the insured in the act of contracting.

natural o vento ou a energia solar, as quais podem ter 
um menor receio quanto a um problema de redução 
ou falta do recurso natural, o seguro permite um maior 
arrojo no percentual de comprometimento da venda 
futura de energia com total segurança, o que impacta 
muito positivamente o resultado financeiro do negócio. 
A forma de contratação do seguro é a risco absoluto, o 
que significa que a seguradora responde integralmente 
pelos prejuízos decorrentes dos riscos cobertos. A re-
gulação do sinistro é feita sempre ao término de vigên-
cia da apólice mediante a comparação de parâmetros 
que determinarão o valor a ser indenizado. 
Estes parâmetros definidos na contratação e que nor-

tearão o cálculo da indenização são o índice de produ-
ção energética anual virtual que é a média da produção 
energética calculada com base em dados históricos de 
recursos naturais para um período de 15 a 35 anos para 
a localização onde se encontra o segurado, e ainda, o 
índice de produção energética real prevista que nor-
malmente é baseada nos dados anteriores de produção 
de energia da unidade geradora. 
Diferentemente de outros produtos que possuem con-
dições genéricas de contratação, este produto é total-
mente personalizado para as necessidades de cada 
segurado, de modo que a atuação dos corretores de 
seguro é, mais do que nunca, fundamental para a cor-
reta identificação de tais necessidades, assim como na 
orientação ao segurado no ato da contratação. 

Richard Leone, engineering and energy superintendent, Luciana Natividade, commercial director
Richard Leone, Supetintendente de Engenharia e Energia,  Luciana Natividade,  diretora comercial
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A12+ Group announces corporate expansion

EXPANSIONEXPANSÃO

 The A12 + Group has just completed the first stage 
of its expansion in the Brazilian market with the arri-
val of five new insurance brokers. The information was 
shared during the 3rd National Convention, promoted 
in March 2018, at the Blue Tree Premium Faria Lima 
Hotel, in São Paulo.
There are now 16 brokerages operating in 10 states, 
making it one of the largest operations in the country, 
with a portfolio of more than 190 thousand clients, with 
15 thousand companies. Among the new member broke-

rages of the A12 + 
Group are Positivo Se-
guros (BH), 3C (BH), 
Goiás Forte (GO), Bra-
sicor (GO) and i9 Nor-
deste (SE / PI).
The distribution 
channel of the A12 + 
Group now has 900 
people, including part-
ners, employees, broke-
rs and producers, dis-
tributed in 64 offices. 
The group counts with 
renowned market lea-
ders, such as Armando 
Vergílio, president of 
Fenacor, and Robert 

Bittar, president of the National School of Insurance.
   "Our goal is to become one of the largest insurance 
brokers in the country by 2020, bringing to the market 
innovative solutions in products and services, alwa-
ys with our philosophy of innovating in the business 
model and differentiating ourselves in an increasingly 
competitive market. With the recovery of the economy, 
we believe that our growth will be more intense and 
structured in this new phase," says Armando Vergílio.
  "After three years of activity, we carried out our first 
corporate expansion and by the end of 2018 we will 
reach a significant R $ 0.5 billion mark in insurance 
premiums and benefits," said Luis Fernando de Paula 
Henrique, Group Executive Director A12 +.
"With the arrival of our new partners, we have con-
solidated our market leadership position in the states 
of Minas Gerais and Goiás, and expanded our area of 
operation to two Northeastern states, where we are in-
terested in continuing to expand," said Renner Fidelis, 
Executive Director of the Group A12 +. (Dpi)

O Grupo A12+ acaba de concluir a primeira fase de 
sua expansão no mercado brasileiro com a entrada 
de cinco novas corretoras de seguros. A informação 
foi compartilhada durante a 3ª Convenção Nacional, 
promovida em março de 2018, no Hotel Blue Tree Pre-
mium Faria Lima, em São Paulo.
Agora são 16 corretoras com atuação em 10 estados, 
tornando-se uma das maiores operações do país junto 
a uma carteira de mais de 190 mil clientes, sendo 15 
mil empresas. Entre as novas corretoras sócias do Gru-
po A12+ estão a Po-
sitivo Seguros (BH), 
3C (BH), Goiás Forte 
(GO), Brasicor (GO) 
e i9 Nordeste (SE/PI).
 O canal de distribui-
ção do Grupo A12+ 
passa a contar com 
900 pessoas, entre só-
cios, colaboradores, 
corretores e produto-
res, distribuídos em 64 
escritórios. O grupo 
conta em seu quadro 
com renomados líde-
res de mercado, como 
Armando Vergílio, 
presidente da Fenacor, 
e Robert Bittar, presidente da Escola Nacional de Seguros.
  “Temos como objetivo nos tornar  uma das maio-
res corretoras de seguros do país até 2020, levando ao 
mercado soluções inovadoras em produtos e serviços, 
mantendo sempre nossa filosofia de inovar no modelo 
de negócio e nos diferenciar em um mercado cada vez 
mais competitivo. Com a recuperação da economia, acre-
ditamos que nosso crescimento será mais intenso e estru-
turado nesta nova fase”, destaca Armando Vergílio.
 “Após três anos de atividade, realizamos nossa primei-
ra expansão societária e até o final de 2018 atingiremos 
a expressiva marca de R$ 0,5 bilhão em emissões de 
prêmios de seguros e benefícios”, afirma Luis Fernando 
de Paula Henrique, diretor executivo do Grupo A12+. 
“Com a entrada dos novos sócios, consolidamos a po-
sição de liderança de mercado nos estados de Minas 
Gerais e Goiás e ampliamos nossa área de atuação para 
dois estados do Nordeste, onde temos interesse em 
continuar expandindo”, comenta Renner Fidelis, dire-
tor executivo do Grupo A12+. (Dpi)

Grupo A12+ anuncia expansão societária 

3th National A12+ Convention's  participants 

Participantes da 3ª Convenção Nacional do grupo A12+



Marco Guerrero assume cargo 
de diretor na ABECOR- RE
March Guerrero takes on the 
position of director at ABECOR- RE

ABECOR-RE ABECOR-RE
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Na última reunião de Diretoria da ABECOR-RE, em 17 de Abril, Marco 
Guerrero assumiu o cargo de Diretor de Assuntos Internacionais da Asso-
ciação. A eleição ocorreu após Fabio Basilone deixar a posição para assumir 
a diretoria de Corretagem de Resseguros do Ibracor. 
A atual diretoria é composta por Roberto da Rocha Azevedo, presidente, 
Eduardo Toledo, vice-presidente, Luciano Scatamacchia, Diretor Admi-
nistrativo-Financeiro, Marcello Gama, Diretor Técnico, e Marco Guerrero, 
Diretor de Assuntos Internacionais. (Dpi)

At the last Board meeting of ABECOR-RE, on April 17, Marco Guer-
rero assumed the position of Director of International Affairs of the Asso-
ciation. The election took place after Fabio Basilone stepped down to take 
over the Ibracor Reinsurance Brokerage Board.
The current board is composed of Roberto da Rocha Azevedo, President, 
Eduardo Toledo, Vice President, Luciano Scatamacchia, Administrative 
and Financial Director, Marcello Gama, Technical Director, and Marco 
Guerrero, Director of International Affairs. (Dpi)

O seu problemanosmovea sua satisfaçãonosinspira!
Por ano, mais de 2,5 milhões de 

serviços especializados em toda a 
América Latina.

BPO

VIAGEM

CONCIERGE

RESIDÊNCIAPET

VIDAAUTO E MOTO

Só quem trabalha com pessoas e para 
pessoas sabe o quanto é importante estar 
presente quando um cliente precisa, 
atendendo de forma tranquila, eficiente e 
humanizada. 
 
As nossas pessoas são assim, cuidam das 
outras. E podem tomar conta das suas 
também.

(11) 2101-2800 
www.ikeassistencia.com.br

From left to right, Luciano Stacamacchia, Eduardo Toledo and Roberto da Rocha Azevedo

Da esquerda para a direita, Luciano Stacamacchia, Eduardo Toledo e Roberto da Rocha Azevedo



24 março • abril / 2018

New directions for CIST

POSSE

The new board of directors of the International Trans-
port Insurance Club (CIST) for management in the 
2018-2021 triennium is headed by executive Salvatore 
Lombardi Junior, who serves as director of transpor-
tation for Argo Seguros. The president of the CIST ex-
presses his gratitude to his predecessor José Geraldo da 

Silva for all the work 
and personal dedica-
tion in structuring the 
Club and for all the le-
gacy he received, and 
states that his manage-
ment will intensify the 
work of the organiza-
tion in the mission of 
empowering transport 
insurance professio-
nals and also the lo-
gistics chain linked to 
this segment. "We are 
going to look for new 
partners, new profes-
sionals and topics re-
levant to our segment 
to attract even more 

members and increase participation, reinforcing rele-
vance to overcome the challenges of our technical and 
specialized insurance industry," says Lombardi. CIST 
was founded in 2012 by insurance broker José Geraldo 
da Silva, the first president, re-elected in 2015 for ano-
ther period. "Throughout the first seven years ahead, 
including the organization's structuring time, we made 
a management supported by the disinterested contri-
bution and without a political link from our team, just 
willing to develop the transport insurance business," 
says Geraldo. 

CIST Board of Directors - Triennium 2018/2021

President: Salvatore Lombardi Junior | Argo Seguros
1st Vice President: Paulo Robson | XL Catlin Insurance
2nd Vice-President: Carlos Suppi Zanini | WGRA En-
vironmental Risks
3rd Vice President: Alfredo Chaia | International Risk 
Veritas

Novos rumos para o CIST

POSSE

A nova diretoria do Clube Internacional de Se-
guros de Transportes (CIST) para a gestão no triênio 
2018-2021é encabeçada pelo executivo Salvatore Lom-
bardi Junior, que atua como diretor de Transportes da 
Argo Seguros.
O presidente do CIST, manifesta o seu agradecimento 
a seu antecessor José 
Geraldo da Silva, por 
todo o trabalho e de-
dicação pessoal na 
estruturação do Clu-
be e por todo o lega-
do recebido, e afirma 
que sua gestão inten-
sificará os trabalhos 
da entidade na  mis-
são de capacitar os 
profissionais de se-
guros de transportes 
e também da cadeia 
logística ligada a esse 
ramo. "Vamos bus-
car novas parceiras, 
profissionais e temas 
relevantes para nos-
so segmento, de forma a atrair ainda mais associados e 
ampliar a participação em nossas realizações, reforçan-
do representatividade para, juntos, vencermos desafios 
do nosso técnico e especializado ramo de seguros de 
transportes", afirma Lombardi.
O CIST foi fundado em 2012, pelo corretor de seguros 
José Geraldo da Silva, o primeiro presidente, reeleito 
em 2015 para mais um período.  "Ao longo dos sete 
primeiros anos à frente, incluindo o tempo de estru-
turação da entidade, realizamos uma gestão, apoiada 
pela contribuição desinteressada e sem viés político do 
time, apenas com vontade de desenvolver o ramo de 
seguros de transportes" declara Geraldo.
 
Diretoria CIST – Triênio 2018 / 2021

Presidente: Salvatore Lombardi Junior | Argo Seguros
1º Vice-Presidente: Paulo Robson | XL Catlin Seguros
2º Vice-Presidente: Carlos Suppi Zanini | WGRA Ris-
cos Ambientais
3º Vice-Presidente: Alfredo Chaia | International Risk 
Veritas
 

President Salvatore Lombardi (center), CIST directory and team members
Presidente Salvatore Lombardi (centro), diretoria e equipe do CIST
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Credit insurance is still a poorly explored market 
in Brazil. Knowing this, Euler Hermes, belonging to 
the Allianz Group, wants to better spread the benefits 
of this service in the corporate world. The company, 
which operates in more than 50 countries, reviewed 
data on the credit and guarantee insurance markets 

in March. "Credit 
insurance needs to 
be seen as a growth 
tool because throu-
gh it it is possible 
to maximize profit 
without the need 
to cut costs. This 
year, we will prio-
ritize the adverti-
sement of this ser-
vice, providing the 
market for techni-
cal information. In 
addition, we will 
facilitate access by 
scanning the cre-
dit, which will gre-
atly help the claims 
notifications ", said 
Rodrigo Jimenez, 
CEO of Euler in 
Brazil. Luciano 

Mendonça, commercial director of Euler, exemplifies 
the work. “We know that 80% of transactions between 
companies are long-term. In an unstable economy, this 
promise of payment is doubtful. Therefore, we analyze 
and monitor credit risk with a broad view. We offer the 
recovery of the overdue loans through an extrajudicial 
charge, we manage the payment agreements and we 
indemnify the unpaid credits. In addition, we perfor-
med the payments charges," says Mendonça. Already 
the insurance guarantee promises to optimize business 
without compromising the cash or lines of credit. To 
guarantee all this to its 52 thousand customers around 
the world, Euler today has a team of 1,500 specialists.

Euler foca em comunicação
Euler focuses in communication

SEGURO DE CRÉDITO CREDIT BONDS

Seguro de crédito ainda é um mercado pouco ex-
plorado no Brasil. Ciente disso, a Euler Hermes, per-
tencente ao Grupo Allianz, pretende difundir melhor 
os benefícios desse serviço no mundo corporativo. A 
empresa que atua em mais de 50 países, avaliou em 
março dados sobre os mercados de seguro de crédito e 
de garantia.  “ O se-
guro de crédito pre-
cisa ser visto como 
uma ferramenta de 
crescimento para já 
que por meio dele é 
possível maximizar 
rentabilidade sem 
cortar custos. Esse 
ano, vamos prio-
rizar a divulgação 
desse serviço, abas-
tecendo o mercado 
de informações téc-
nicas. Além disso, 
vamos facilitar o 
acesso por meio da 
digitalização do cré-
dito, o que vai aju-
dar muito as notifi-
cações de sinistros”, 
afirmou Rodrigo Ji-
menez, CEO da Eu-
ler no Brasil. Luciano Mendonça, diretor comercial da 
Euler, exemplifica o trabalho. “ Sabemos que 80% das 
transações entre as empresas são a longo prazo. Dentro 
de uma economia instável, essa promessa de pagamen-
to é incerta. Por isso, analisamos e monitoramos o ris-
co de crédito dentro de uma visão ampla. Oferecemos 
a recuperação dos créditos vencidos por meio de uma 
cobrança extra-judicial, administramos os acordos de 
pagamento e indenizamos os créditos não pagos. Além 
disso, executamos a cobrança”, pontua Mendonça. Já o 
seguro garantia promete otimizar negócios sem com-
prometer o caixa ou linhas de crédito. Para garantir 
tudo isso aos seus 52 mil clientes ao redor do mundo, a 
Euler conta hoje com uma equipe de 1,5  mil especialistas. 

Por/by: Roselaine Araújo

Luciano Mendonça, commercial director
Luciano Mendonça, diretor comercial
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Life Insurance is a topic of debate 

DEBATE

There is some expectation about life insuran-
ce. In 2017, for the first time, the total life insurance 
premium advanced 10.8%, passing the car segment, 
which grew by 6.7%, according to data from Susep. 
Segment revenue was R$ 13.69 billion, an increase 
of 4.48% compared to 2016.
In order to think about the potential of the portfolio - 
an Oxford University study in 2017 showed that only 
19% of Brazilians have life insurance - the "Group 
Life Club of São Paulo" (CVG-SP) brought together 
product managers and brokers to discuss challenges 
of People insurance.
The meeting took place in the auditorium of Sindseg-
-SP, in São Paulo, and was attended by approximately 
70 professionals. Marcos Kobayashi, director of Market 
Relations at CVG-SP, and coordinator of the event, led 
the opening presenting the debaters and the mediator 
of the event, the journalist Paulo Alexandre.
The workshop was designed by Tiago Moraes, insu-
rance director of CVG-SP and representative of Tokio 

Há uma certa expectativa em relação ao seguro 
de Vida. Em 2017, pela primeira vez, o prêmio total 
dos seguros de vida avançou 10,8%, ultrapassando, 
o segmento de automóvel, que teve um crescimento 
de 6,7%, segundo dados da Susep. A arrecadação do 
segmento foi de R$ 13,69 bilhões, um crescimento de 
4,48% em comparação com 2016.
Para pensar o potencial da carteira – estudo da Univer-
sidade Oxford em 2017 mostrou que apenas 19% dos 
brasileiros têm seguro de vida – o Clube de Vida em 
Grupo de São Paulo (CVG-SP), com base nisto, reuniu 
gestores de produtos e corretores para discutir os desa-
fios dos seguros de Pessoas.
O encontro aconteceu no auditório do Sindseg-SP, em 
São Paulo, e contou com a participação aproximada de 
70 profissionais. Marcos Kobayashi, diretor de Relações 
com o Mercado do CVG-SP, e coordenador do evento, 
conduziu a abertura apresentando os debatedores e o 
mediador do evento, o jornalista Paulo Alexandre.
O workshop foi elaborado por Tiago Moraes, diretor 

Entidade reuniu gestores para discutir os desafios dos seguros de pessoas
Entity brought together managers to discuss the challenges of people insurance

Seguro de Vida é tema de discussão 

From left to right: Tiago Moraes, Cristina Vieira, Paulo Alexandre, Marcelo Rosseti e Luciana Bastos
Da esquerda para a direita: Tiago Moraes, Cristina Vieira, Paulo Alexandre, Marcelo Rosseti e Luciana Bastos
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DEBATE

Marine, who also served on the bureau. Along with 
him were Cristina Vieira, manager of Products of 
Life and Pension in Porto Seguro; Luciana Bastos, 
Director of Life Products of Icatu Seguros and Mar-
celo Rosseti, executive superintendent of “Bradesco 
Vida e Previdência”.
Opening the works, the participants discussed how to 
improve the profitability of Group Life Insurance. For 
Cristina Vieira this is the big challenge since Group 
Life Insurance has higher loss ratio. According to her, 
the market is still geared towards prices and not bene-
fits. "It's something we can evolve. We have a num-
ber of attractions that can be aggregated in products 
so that the customer chooses for the benefits and 
not just the price. You have to work on the client's 
mentality, "he said.
Luciana Bastos recalled that if there is a reduction in 
administrative costs, it will be possible to gain in 
price. "We have discussed this; but it needs to be a 
constant debate. If it brings value, there will be de-
mand, "he warned.
The representative of Bradesco Vida e Previdência, says 
that the improvement of the outcome depends on the 
actors. "The insurer needs to have operational efficien-
cy (processes and reduction of administrative cost); the 
subscription also gains in scale and can reflect on price 
and result, "he said. For him, the challenge is to bring 
innovation in products.
Tiago Moraes agreed and complimented that product 
innovation is key to getting out of the price war. "The 
collective insurance market is coming at a critical time. 
Most companies are not getting results with this prod-
uct. We need to think about how to monetize this better 
to return to society, "he warned. He added that it is nec-
essary to give the consumer the best experience with 
life insurance. "What makes the market grow is not to 
sell more, it is to monetize more so that we can invest 
more," he said. He also revealed that it is important 
to guide the insurance broker to sell more advantage. 
"Many claims are closed for lack of documentation.
You need to monetize by sharing information. We need 
to abandon vanity and think what we can do best for 
the market, "said Tiago. For him, Life insurance has a 
social function and can still be improved.
The audience participated with questions asked in per-
son. For the first time, it was also possible to ask for 
WhatsApp (CVG-SP is using this communication tool) 
and also for the entity page on Facebook.
Speaking of the event, Tiago Moraes, evaluated how 
positive the participation of the public. "We are hap-
py to participate and we are preparing a schedule 
of new events to talk about other products within 
People insurance that can add value to the market 
discussions," he said. (Oficina do Texto)

de Seguros do CVG-SP e representante da Tokio Ma-
rine, que também integrou a mesa. Junto com ele 
estiveram Cristina Vieira, gerente de Produtos de 
Vida e Previdência na Porto Seguro; Luciana Bastos, 
diretora de Produtos Vida da Icatu Seguros e Mar-
celo Rosseti, superintendente executivo da Bradesco 
Vida e Previdência. 
Abrindo os trabalhos, os participantes discorreram so-
bre como melhorar a rentabilidade do Vida em Grupo. 
Para Cristina Vieira esse é o grande desafio já que o 
Vida em Grupo tem sinistralidade maior. Segundo ela, 
o mercado ainda está voltado para preços e não benefí-
cios. “É algo que podemos evoluir. Temos uma série 
de atrativos que podem ser agregados nos produ-
tos para que o cliente escolha pelos benefícios e não 
apenas pelo preço. É preciso trabalhar a mentalida-
de do cliente”, disse.
Luciana Bastos lembrou que se houver redução no cus-
to administrativo, será possível ganhar no preço. “Te-
mos discutido sobre isso; mas é preciso que seja um de-
bate constante. Se traz valor, haverá demanda”, alertou. 
Já o representante da Bradesco Vida e Previdência, diz 
que a melhora do resultado depende dos atores. “A se-
guradora precisa ter eficiência operacional (proces-
sos e redução do custo administrativo); a subscrição 
também ganha em escala e pode refletir em preço e 
resultado”, disse ele. Para ele, o desafio é levar ino-
vação nos produtos.
Tiago Moraes concordou e reforçou que a inovação de 
produtos é fundamental para sair da guerra de preços. 
“O mercado de seguros coletivos está chegando em um 
momento delicado. Boa parte das companhias não está 
obtendo resultados com esse produto. Precisamos pen-
sar em como rentabilizar ele melhor para devolver para 
sociedade”, alertou. Ele ainda acrescentou que é preci-
so entregar ao consumidor a melhor experiência com 
seguro de Vida. “O que faz o mercado crescer não é 
vender mais, é rentabilizar mais pois assim poderemos 
investir mais”, disse. Revelou também que é importante 
orientar o corretor de seguros a vender mais Benefício. 
“Muitos sinistros são encerrados por falta de documen-
tação. É preciso rentabilizar compartilhando informa-
ção. Precisamos nos despir de vaidade e pensar o que 
podemos deixar de melhor para o mercado”, reforçou 
Tiago. Para ele, o seguro de Vida tem função social e 
ainda pode ser melhorado. 
A plateia participou com perguntas feitas presencial-
mente. Pela primeira vez, também foi possível enviar 
perguntar pelo WhatsApp (o CVG-SP está usando essa 
ferramenta de comunicação) e também pela página da 
entidade no Facebook.
Ao falar do evento, Tiago Moraes, avaliou como posi-
tiva a participação do público. “Estamos felizes com a 
participação e estamos preparando uma pauta de no-
vos eventos para falar de outros produtos dentro do se-
guro de Pessoas que possam agregar valor às discussões 
do mercado”, afirmou. (Oficina do Texto)
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Personalized Services for Tourists 

TRAVEL ASSISTANCESEGURO VIAGEM

An agreement between ITA Seguro Viagem, Alfa 
Seguradora and Europ Assistance can offer several ad-
vantages to tourists. In a presentation to the market, 

the company's new 
guidelines were an-
nounced, aiming to 
grow 35% in 2018, 
investing increasingly 
in specialized prod-
ucts and training of its 
traditional sales chan-
nels: insurance bro-
kers and travel agents. 
Major events are also 
goals of the company 
that is already pre-
paring for the World 
Cup in Russia, which 
should attract 10,000 
Brazilians. Among 
the differentials for 
the tourist are the 
medical supervision 
for groups of over 40 
people and a Europ 
Assistance office in 
the country. "We will 

offer health professionals to identify any problems, 
such as colds, food problems, and others," explains Ag-
naldo Abrahão, CEO of ITA Seguro. The partnership 
will further promote additional services such as con-
cierge, which will assist the client in issuing passports, 
visas, telephones, among others. There will also be cov-
erage for medical expenses for sickness with the same 
amount of coverage for medical expenses by accident. 
"The ITA sales process shows the customer how the 
product works and what their rights and duties are, 
so we believe that the partnership between compa-
nies is complementary and brings efficiency to the 
processes ", emphasizes Carlos dos Santos, director 
of Alfa Seguradora.

Um acordo entre ITA Seguro Viagem, Alfa Segu-
radora e Europ Assistance pode render aos turistas di-
versas vantagens. Em apresentação voltada ao merca-
do, foram anunciadas 
as novas diretrizes 
da companhia, que 
pretende crescer 35% 
em 2018, apostan-
do cada vez mais em 
produtos especializa-
dos e treinamento de 
seus canais de venda 
tradicionais, ou seja, 
corretores de seguros 
e agentes de viagem. 
Grandes eventos tam-
bém estão na mira 
da empresa que já se 
prepara para a Copa 
do Mundo, que acon-
tece na Rússia e deve 
atrair 10 mil brasi-
leiros. Entre os dife-
renciais estão rondas 
médicas para grupos 
acima de 40 pessoas, 
além do turista po-
der contar com um escritório da Europ Assistance no 
país. “Nós iremos oferecer profissionais de saúde para 
identificar eventuais problemas, como resfriados, in-
disposições alimentares, entre outros”, explica Agnaldo 
Abrahão, CEO da ITA Seguro. A parceria estabelecida 
ainda promoverá serviços adicionais, como concierge, 
que auxiliará o cliente na busca de informações sobre 
emissão de passaportes, vistos, telefones, entre outras. 
Haverá também cobertura de despesas médicas por 
doença com o mesmo valor de capital da cobertura de 
despesas médicas por acidente. “A ITA trabalha com 
um processo de venda, que esclarece o cliente como o 
produto funciona e quais os seus direitos e deveres. Por 
isso, acreditamos que a parceria entre companhias são 
complementares e trará eficiência aos processos”, enfa-
tiza Carlos dos Santos, diretor da Alfa Seguradora.

Turistas com serviço personalizado 

ITA Seguro Viagem fecha parcerias para se diferenciar
ITA Seguro Viagem makes partnerships to stand out

Agnaldo Abrahão Ita Seguro Viagem's CEO 

Agnaldo Abrahão CEO da Ita Seguro Viagem 
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ENGINEERING RISKSRISCOS DE ENGENHARIA

With more than 150 years of history, Travelers Se-
guros does not lose focus in Brazil.
To present data on growth in the country and in the 
world, perspectives and innovations, the company pro-
moted the second edition of the "International Sum-
mit" at the Tomie Ohtake Institute in São Paulo (SP). 

The meeting was directed to 
the insurance market for the 
construction industry since 
for that year the forecast is 
for large investments in in-
frastructure by the Brazilian 
government. About R $ 132 
billion were announced for 
contributions in construction, 
especially in the transporta-
tion sector, such as highways 
and airports. "We are able to 
meet this demand. We have 
the support of building under-
writers to recommend cover-
ages and adequate protections 
for works of all sizes, "said Ju-
lian Stroud, vice president of 
international business.

App identifies risk areas
One of the biggest highlights of 
the event was the presentation 
of zonecheck, a new free on-
line service. The app is the first 

designed to help policyholders identify areas around 
the site that can be affected by vibrations. "Zonecheck 
builds on the potential claims the vibrations of a work 
can cause, generating savings and efficiency by provid-
ing recommendations for risk management," explained 
John Komidar, vice president of risk control. "Events 
like this allow us to exchange experiences like these 
with brokers. We emphasize our ability to help them 
manage risks inherent to customers in the construction 
industry, "said Leonardo Semenovitch, CEO of Travel-
ers in Brazil. In 2017, the company generated revenue 
of approximately US $ 26 billion, employing 30 thou-
sand people.

Com mais de 150 anos de história, a Travelers Segu-
ros não perde o foco no Brasil. 
Para apresentar dados de crescimento no país e no 
mundo, perspectivas e inovações, a companhia promo-
veu a segunda edição do “International Summit”, no 
Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo (SP). O encontro 
foi direcionado para o mercado 
de seguros destinado à constru-
ção civil já que para esse ano a 
previsão é de grandes investi-
mentos em infraestrutura pelo 
governo brasileiro. Cerca de 
R$ 132 bilhões foram anuncia-
dos para aportes na construção 
civil, especialmente no setor 
de transportes, como rodovias 
e aeroportos. “Estamos aptos 
para atender essa demanda. 
Temos o apoio de subscritores 
de construção para recomen-
dar coberturas e proteções ade-
quadas para obras de todos os 
portes”, ressaltou Julian Stroud, 
vice-presidente de negócios in-
ternacionais da companhia.

Aplicativo identifica áreas de risco
Um dos maiores destaques do 
evento foi a apresentação do zo-
necheck, um novo serviço onli-
ne gratuito. O aplicativo é o pri-
meiro criado para ajudar os segurados a identificarem 
áreas no entorno da obra, que podem ser afetadas por 
vibrações. “O zonecheck embasa as construtoras sobre 
os potenciais sinistros que as vibrações de uma obra 
podem causar, gerando economia e eficiência ao for-
necer recomendações para o gerenciamento de riscos”, 
explicou John Komidar, vice-presidente de controle de 
riscos.  “Eventos como esse nos permitem trocar ex-
periências como essas com os corretores. Destacamos 
nossa habilidade de auxiliá-los a gerenciar riscos ine-
rentes aos clientes da indústria de construção civil”, 
enfatizou Leonardo Semenovitch, diretor-presidente 
da Travelers no Brasil. Em 2017, a empresa gerou re-
ceita de aproximadamente US$ 26 bilhões, empre-
gando 30 mil pessoas. 

Mobile technology and trends for the 
construction industry

Tecnologia móvel e tendências para 
construção civil 

Leonardo Semenovitch, Travelers no Brasil's president

Leonardo Semenovitch, diretor-presidente da Travelers no Brasil

Por/by: Roselaine Araújo
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SulAmérica Seguros has a new name in the Com-
mercial vice-presidency: Is André Lauzana (photo). He 
will replace Matias Ávila in the sales area that currently 
serves around 30 thousand insurance brokers. "André 

Lauzana participated ac-
tively in the evolution of 
the company's business 
and contributed a lot to 
achieving our goals. His 
professional experience 
with more than 20 years 
in the insurance market, 
coupled with experience 
in the various areas of the 
company, shows that he is 
more than prepared to take 
up this challenge," says Ga-
briel Portella, president of 
SulAmérica. Lauzana took 

over in early April with the task of strengthening the 
relationship with the brokers to motivate them further 
and induce the diversification in their portfolios. "We 
are going through a deep transformation of consum-
er habits. My goal is to provide the broker with all the 
necessary support, including technology so that it can 
generate even more business," says Lauzana. The exec-
utive has eight offices and 90 subsidiaries distributed 
throughout the country. André, who once served as 
chief financial officer of the company, will now accu-
mulate two vice-presidencies, Capital Structure and 
Commercial.

A SulAmérica Seguros tem um novo nome na vi-
ce-presidência Comercial, André Lauzana (foto). Ele 
irá substituir Matias Ávila na área de vendas, que atu-
almente atende cerca de 30 mil corretores de seguros.  
“André Lauzana partici-
pou ativamente da evo-
lução dos negócios da 
companhia e contribuiu 
muito para alcançar os 
nossos objetivos. A sua 
atuação profissional com 
mais de 20 anos no mer-
cado segurador, aliada à 
experiência nas diversas 
áreas da empresa, mos-
tram que ele está mais 
do que preparado para 
assumir esse desafio”, 
afirma Gabriel Portella, 
presidente da SulAmérica. Lauzana assumiu no início 
de abril com a incumbência de fortalecer o relaciona-
mento com os corretores para motivá-los ainda mais e 
induzir a diversificação em suas carteiras. “ Passamos 
por uma profunda transformação dos hábitos de con-
sumo. Meu propósito é disponibilizar ao corretor todo 
o suporte necessário, inclusive tecnológico para que ele 
possa gerar ainda mais negócios”, ressalta Lauzana.  O 
empresário tem à frente oito diretorias e 90 filiais dis-
tribuídas em todo território nacional. André que já foi 
diretor financeiro da companhia agora acumulará duas 
vice-presidências, de capitalização e comercial.

André Lauzana is vice-president
of SulAmérica

CHALLENGEDESAFIO

André Lauzana assume 
vice-presidência da SulAmérica

Por/by: Roselaine Araújo
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ANSP broadcasts meeting via Facebook

INNOVATIONINOVAÇÃO

The National Academy of Insurance and Pen-
sion Plan (ANSP) held an Ordinary General Mee-
ting, with the presence of its members, with a live broa-
dcast via Facebook. The management, whose president 
is João Marcelo dos Santos, decided to increase the 
participation of those who can not attend in person. 
The annual meeting approved the board's report and 
the institution's accounts for the year 2017. In addition, 
the partnership with Mackenzie University, the realiza-
tion of seven "Cafés con Seguro" and the continuity of 
the project "A Memória do Seguro Brasileiro", which 
videotaped the testimony of important figures in the 
segment, were discussed. In the event, the next ANSP 
initiatives for 2018 were also discussed. "It's an impor-
tant moment because people are seeking to know about 
ANSP's activities and make suggestions. For us, it's a 
great opportunity, because we serve the academics and 
we must clarify our work," President Santos concluded. 
The successes of the Academy and its strengthening, in 
addition to the benefits for the insurance industry and 
Academics, have positive side effects. One of them is 
the interest of the insurance community to attend the 
Academy, completes the president. Who wants to know 
more about the activities of the institution, just check the 
report for the year 2017, available on the website.Access:ht-
tp://www.anspnet.org.br/site/wpcontent/uploads/2018/04/
relatorio_da_diretoria_1.pdf (Oficina do Texto)

A Academia Nacional de Seguros e Previdên-
cia (ANSP) realizou Assembleia Geral Ordinária,com 
a presença de seus membros, sendo também transmi-
tido ao vivo via Facebook. A gestão que tem na pre-
sidência, João Marcelo dos Santos, decidiu ampliar a 
participação daqueles que não podem comparecer pes-
soalmente. O encontro que acontece anualmente apro-
vou o relatório da diretoria e as contas da instituição 
referentes ao ano de 2017. Além disso, foi abordada a 
parceria com a Universidade Mackenzie, a realização 
dos sete Cafés com Seguro e a continuidade do proje-
to A Memória do Seguro Brasileiro, que relata em ví-
deo o depoimento de figuras importantes do segmento. 
No evento, foram tratados ainda as próximas iniciati-
vas da ANSP para 2018.  "É um momento importante 
porque as pessoas procuram saber e fazem sugestões 
sobre as atividades da ANSP. Para nós, é uma oportu-
nidade ótima, pois servimos os acadêmicos e devemos 
prestar contas do nosso trabalho", concluiu o presi-
dente Santos. Os êxitos da Academia e o seu fortale-
cimento, além dos benefícios que geram para o setor 
de seguros e para os Acadêmicos, têm efeitos colaterais 
positivos. Um deles é o interesse da comunidade de 
seguros de participar da Academia, completa o presi-
dente. Quem quiser saber mais sobre as atividades da 
instituição, basta conferir o relatório referente ao exer-
cício de 2017, disponível no site. Acesse: http://www.
anspnet.org.br/site/wpcontent/uploads/2018/04/relato-
rio_da_diretoria_1.pdf (Oficina do Texto)

ANSP transmite Assembléia via Facebook

Left to right, Fernando Simões, João Marcelo dos Santos, Antonio Penteado Mendonça, Mauro Batista and Horacio Freire

Da esquerda para a direita, Fernando Simões, João Marcelo dos Santos, Antonio Penteado Mendonça, Mauro Batista e Horacio Freire
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EVENT

Em 9 de abril de 2018, foi realizado no Rio de Janei-
ro – RJ, o “ 7° Lloyd´s Meet the Market –Brasil”. Este 
evento ofereceu a oportunidade para os underwrites e 
brokers de resseguro, seguradores, gerentes de risco e 
advogados, estabelecer network e conhecer as particu-
laridades do mercado. O evento apresentou os "boxes" 
dos sindicatos do Lloyd´s,  
para troca de experiências 
e discussão de oportunida-
des de negócios. Marco Cas-
tro representante e CEO 
do Lloyd’s no Brasil, fez a 
apresentação na abertura do 
evento, mencionando o re-
sultado financeiro da entida-
de e atualizando as operações 
do Lloyd´s. Na sequência o 
Head regional Latin America 
do Lloyd´s , Daniel Revilla 
abordou os números estra-
tégia para a região. Como 
parte da responsabilidade 
social corportativa, o Lloyd´s 
apresentou o projeto “som + eu”, uma ação social que 
concilia educação musical e desenvolvimento pessoal, 
beneficiando jovens e comunidades afetadas por crime, 
violência e exclusão social.

Lloyd’s Meet the Market - Brasil

Lloyd’s Meet the Market - Brasil

EVENTO

On April 9, 2018 was held the “7th Lloyd’s 'Meet the 
Market - Brasil” in Rio de Janeiro, RJ. This event pro-
vides an opportunity to spend time with Lloyd’s unde-
rwriters and Brazilian reinsurance brokers, insurers, 
risk managers and lawyers to network and learn about 
the market’s particulars. The event brought together 

Lloyd’s syndicate boxes and 
underwriters to exchange 
experiences and discuss bu-
siness opportunities. Marco 
Castro, Lloyd's Brasil re-
presentative and CEO gave 
the opening speach for the 
event, presented the entity's 
financial results and updated 
Lloyd's operations, following 
by  Regional Head Latin 
America Lloyd’s, Daniel Re-
villa, who talked about  fi-
gures and strategy for the 
region. As part of its commit-
ment to corporate social res-
ponsibility, Lloyd's presented 

the "som +eu" project, a social activity philanthropic 
institution that combines music education and perso-
nal development, benefiting youth from communities 
affected by crime, violence and social exclusion.

Oportunidade para troca de experiências e interação no mercado de seguros e resseguro brasileiro
Opportunity to exchange experiences and interact in the Brazilian insurance and reinsurance industry

Marco Castro, Lloyd's Brasil representative and CEO
Marco Castro, representante e presidente do Lloyd's no Brasil
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AWARDSPREMIAÇÃO

MAPFRE Foundation, a social institution of MAP-
FRE, in partnership with IE Business School, organized 
a meeting to present the "Fundación MAPFRE" Awards 
in São Paulo for Social Innovation. With a focus on 
promoting and disseminating more details of the ini-
tiative, the event was attended by partner institutions, 

universities and companies from 
the segments that can participate 
in the project.
The action has the goal of su-
pporting and investing in inno-
vative solutions in the areas of 
health, insurance, mobility and 
road safety. At the opening of the 
meeting, Wilson Toneto, CEO of 
MAPFRE in Brazil and represen-
tative of Fundación MAPFRE in 
the country, reinforced that it is 
one of the pillars of the founda-
tion to stimulate projects of great 
social impact. "We expect to recei-
ve an expressive amount of entries 
from Brazilian projects that show 
innovative solutions that can posi-
tively impact the society we live in."
Projects focused on social inno-
vation in general, students from 
universities and business schools, 
scientists, researchers and uni-
versity professors, public agen-
cies, non-governmental organiza-
tions, and entrepreneurs can apply.
In total, 90 thousand euros will 

be invested, 30 thousand euros for the winning project 
in each of the categories. The awards will be held with 
the support of IE Business School, a business school 
based in Madrid and present in several countries. In 
addition, the selection will be made in Brazil, countries 
of Latin America and Europe.
A semifinal will be held for each of the three regions 
to select the 27 projects that will participate in the fi-
nal. The selection will take place between the months 
of June, July and September.
The final will be in Madrid on October 17, where the 
three winners of each category will perform during a 
closing ceremony. 
For more information access: http://fundacionpremio-
sinovacao.mapfre.com.br/

Mapfre Foundation Award

A Fundación MAPFRE, instituição social da MAP-
FRE, em parceria com a IE Business School, promoveu 
um encontro de apresentação dos Prêmios Fundación 
MAPFRE à Inovação Social, em São Paulo. Com foco 
em promover e disseminar mais detalhes da iniciativa, 
o evento contou com a participação de instituições par-
ceiras, universidades e empresas 
dos segmentos que podem parti-
cipar do projeto.
A ação tem o objetivo de apoiar e 
investir em soluções inovadoras 
nas áreas de saúde, seguros, mobi-
lidade e segurança viária. Na aber-
tura do encontro, Wilson Toneto, 
CEO da MAPFRE no Brasil e re-
presentante da Fundación MAP-
FRE no país, reforçou que é um 
dos pilares da fundação estimular 
projetos de grande impacto social. 
“Esperamos receber uma quanti-
dade expressiva de inscrições de 
projetos brasileiros que mostrem 
soluções e melhorias inovadoras 
capazes de impactar positivamen-
te a sociedade em que vivemos”.
Podem se inscrever projetos foca-
dos em inovação social em geral, 
de estudantes de universidades 
e escolas de negócios, cientistas, 
pesquisadores e professores uni-
versitários, órgãos públicos, or-
ganizações não-governamentais, 
além de empresários.
No total, serão investidos 90 mil euros, 30 mil euros 
para o projeto vencedor em cada uma das categorias. 
Os prêmios acontecerão com o apoio da IE Business 
School, escola de negócios com sede em Madrid e pre-
sença em diversos países. Além disso, a seleção será 
realizada no Brasil, países da América Latina e Europa. 
Para cada uma das três regiões será realizada uma se-
mifinal para selecionar os 27 projetos que participarão 
da final. A seleção ocorrerá entre os meses de junho, 
julho e setembro.
A final será em Madri, no dia 17 de outubro, onde os 
três vencedores de cada categoria se apresentarão du-
rante uma cerimônia de encerramento.
Para mais informações acesse:   http://fundacionpre-
miosinovacao.mapfre.com.br/

Prêmio Fundação Mapfre

Wilson Toneto, MAPRE Brasil's CEO
Wilson Toneto, CEO da MAPFRE Brasil
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ENTITIESENTIDADES

CAMARACOR

The Chamber of 
Insurance Brokers of 
the State of São Paulo 
(Camaracor) held 
the 42nd Free Trial, 
aimed at associates 
and guests.
President Pedro Bar-
bato Filho conduc-
ted the event at the 
“Tokio Marine Segu-
radora” building, in 
Bela Vista, São Paulo, 

with the participation of directors and executives of 
the company. At the time, aspects were presented in 
the development of new products, the beginning of 
internal assistance and individual life insurance.
                                                                                
                                                                                
                                                                                 CCS-SP

The São Paulo Insu-
rance Brokers Club 
(CCS-SP) surprised 
its members at the 
monthly meeting 
with the presence of 
political scientist Bo-
lívar Lamounier at 
the Terraço Itália, in 
São Paulo. Mentor Mr 
Adevaldo Calegari 
and Secretary Evaldir 
Barboza Paula repor-
ted: "We wanted to 

turn our lunch into an academic meeting to discuss 
and clarify the political landscape for our associates."
                                                                                      
                                                                                      UCS

                                                                                      
A The Union of 
Insurance Brokers 
(UCS) has completed 
14 years of founda-
tion and to celebrate 
this important date, 
associates and guests 
have participated in 
this moment in style. 
On this occasion, the 
Ordinary General 
Meeting was held 
with topics of interest 
to its members.

CAMARACOR

A Câmara dos Cor-
retores de Seguros do 
Estado de São Paulo 
(Camaracor) realizou 
a 42ª Tribuna Livre, 
voltada para seus as-
sociados e convida-
dos.
O presidente Pedro 
Barbato Filho condu-
ziu o evento nas de-
pendências da Tokio 
Marine Seguradora, 
na Bela Vista em São Paulo, com a participação de di-
retores e executivos da companhia. Na ocasião foram 
apresentados aspectos ao desenvolvimento de novos 
produtos, do início de uma assistência interna e do se-
guro de vida individual.

CCS-SP

O Clube dos Correto-
res de Seguros de São 
Paulo (CCS-SP) sur-
preendeu seus asso-
ciados com a presença 
do cientista político 
Bolívar Lamounier 
no encontro mensal, 
realizado no Terraço 
Itália, em São Paulo. 
O mentor Adevaldo 
Calegari e o secretário 
Evaldir Barboza Paula 
informaram “Quisemos 
transformar nosso almoço em um encontro acadêmico para 
discutir e esclarecer o panorama político aos associados”.

UCS

A União dos Correto-
res de Seguros (UCS)  
completou 14 anos de 
fundação e para cele-
brar essa importante 
data, participaram 
deste momento em 
grande estilo, asso-
ciados e convidados. 
Nesta mesma oca-
sião, foi realizada a 
Assembléia Geral Or-
dinária, que tratou de 
temas de interesse dos 
membros da entidade.
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ENTITIESENTIDADES

                                                                              CVG SP 
In April, the "Clube Vida em Grupo" in São Paulo (CV-

G-SP) held lunch 
with the participation 
of CNseg's president, 
Márcio Coriolano, 
of various authori-
ties and market lea-
ders, presenting the 
theme "Projects and 
Actions of CNseg for 
People's Insurance" 
. The director, recei-
ved by President Silas 
Kasahaya, explained 
about the behavior 
of the Brazilian eco-
nomy and the insu-
rance market. The 

work of Joaquim Mendanha at the head of Susep was 
also praised.

AIDA
At the Extraordinary General Meeting held last March, 
the International Association of Insurance Law (AIDA) 
elected a new Board of Directors and the Deliberati-

ve Council for the 
2018/2020 biennium.
Inaldo Bezerra (pho-
to) takes over the pre-
sidency for the next 
two years with great 
challenges, such as the 
World Congress, which 
will take place in Oc-
tober 2018. "I am very 
happy, committed and 
full of responsibilities," 
says the new president.
The report on the ac-
tivities carried out 
by the 2016/2018 
management was 

also evaluated, as well as the deliberation and appro-
val of the accounts. In the last two terms, AIDA has 
held 37 events and numerous meetings of the Natio-
nal Working Groups. Special mention was made of the 
Brazilian Congress on Insurance and Pension Law and 
the "Manuel Póvoas" Seminar.
The new board of directors:
President: Dr. Inaldo Bezerra Silva Júnior,
1st Vice-Chairman: Dr. Juliano Ferrer
2nd Vice-Chairman: Dr. Claudia Heck Machado Oliveira
Cultural Director: Dr. Angélica Luciá Carlini
Director of Institutional Relations: Dr. Sergio Ruy Barroso de Mello
Director of Communication: Dr. Glauce Karine de Jesus Madureira Carvalhal
Director of International Relations: Dr. Ivy Cassa

CVG SP 
Em abril, o Clube Vida em Grupo de São Paulo, rea-
lizou almoço com a 
participação do pre-
sidente da CNseg, 
Márcio Coriolano, de 
várias autoridades e 
lideranças do merca-
do, abordando o tema 
"Projetos e Ações da 
CNseg voltados para 
o Seguro de Pessoas". 
O dirigente, recebido 
pelo presidente Silas 
Kasahaya, explanou 
sobre o comporta-
mento da economia 
brasileira e também 
do mercado de segu-
ros. O trabalho de Joaquim Mendanha à frente da Su-
sep também foi elogiado.

AIDA
Em Assembleia Geral Extraordinária, a Associação 
Internacional de Direito de Seguros (AIDA) realizada 
em março último, a entidade elegeu nova Diretoria e 
o Conselho Delibe-
rativo para o biênio 
2018/2020. 
Inaldo Bezerra (foto) 
assume a presidência 
pelos próximos dois 
anos, mas com gran-
des desafios, como 
a realização do Con-
gresso Mundial, que 
acontecerá em outubro 
de 2018. "Estou muito 
feliz, comprometido e 
repleto de responsabi-
lidades", afirma o novo 
presidente.
Também houve a 
apreciação do relatório das atividades desenvolvidas 
pela gestão 2016/2018, bem como a deliberação e apro-
vação das contas. Nos últimos dois mandatos, a AIDA 
promoveu 37 eventos e inúmeras reuniões dos Grupos 
Nacionais de Trabalho. Destacaram-se o Congresso 
Brasileiro de Direito de Seguro e Previdência e o Semi-
nário Manuel Póvoas. 
Composição da nova diretoria:
Presidente: Dr. Inaldo Bezerra Silva Júnior, 
1º Vice-Presidente: Dr. Juliano Ferrer 
2º Vice-Presidente: Dra. Claudia Heck Machado Oliveira
Diretora Cultural: Dra. Angélica Luciá Carlini
Diretor de Relações Institucionais: Dr. Sergio Ruy Barroso de Mello 
Diretora de Comunicação: Dra. Glauce Karine de Jesus Madureira Carvalhal
Diretora de Relações Internacionais: Dra.Ivy Cassa
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