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Contribuição para o avanço do setor
Contribution to the sector’s progress

INSURANCE CORP

In contrast with the performance seen in several seg-
ments of the Brazilian economy in the last few years
the insurance industry has experienced significant
growth, consolidation has increased in number with
the evident changes and adjustments. The sector has
assimilated and incorporated the practices and con-
cepts adopted overseas. Although Brazil is undergoing
a period of necessary economic adjustment that is be-
ing carried out decisively, the sector will continue to
expand within the best possible expectations. 
We therefore highlight the opportunity to publish a
magazine targeted at Risk Management, an increas-
ingly needed tool that requires much improvement in
face of the threats to which we are all exposed to,
whether they are random or not, and whether they are
environmental, weather-related or inherent to an ac-
tivity performed by an economic agent. Regarding
medium-sized and large risks we have observed that
Risk Management has received great interest lately
and owing to the intense and dedicated performance
of field professionals it has become more and more
important. Every player in this business network is un-
questionably an essential part of the target audience
of this publication whether it is the insurance compa-
nies, brokers, reinsurers or service providers.
Our aim is to contribute to the sector’s progress
and strengthening by creating a vehicle that covers
essential topics in order to prevent and mitigate
risks. Our strategic vision supports the precision
making process.
We would like to express our special thanks to the
distinguished and outstanding professionals who
have accepted our invitation to participate as Mem-
bers of the Editorial Board of Insurance Corp. mag-
azine and will contribute to the topics chosen. We
are grateful to all those who have supported, col-
laborated and encouraged us to be successful in
this new endeavor.

André Pena - Publisher

Ao contrário do desempenho de vários segmentos da
economia brasileira, a indústria do seguro vem experi-
mentando, ao longo dos últimos anos, um expressivo
crescimento, representatividade e consolidação, assim
como são visíveis as transformações e adequações. Ob-
servamos a integração e assimilação de práticas e con-
ceitos adotados internacionalmente pelo setor. Embora
o país venha atravessando um período de necessários
ajustes na economia, realizados com firmeza e determi-
nação, entendemos que o seguro manterá um ritmo de
expansão dentro das melhores expectativas possíveis.
Neste sentido, detectamos a oportunidade de editar um
veículo direcionado à atividade de gerenciamento de ris-
cos. Até porque esta atividade se torna imprescindível fa-
ce às ameaças a que todos estão expostos – aleatórias ou
não – sejam de caráter ambiental, climático, assim como
inerentes às próprias ações desenvolvidas por todos
agentes econômicos.
Constatamos que esta área de gestão tem se destacado
muito, no âmbito dos médios e grandes riscos. Seu grau
de importância cresce em decorrência da intensa e de-
dicada atuação dos profissionais que militam nesta ati-
vidade. Não menos importante é considerar que os to-
dos os players que compõem a cadeia dos negócios do
segmento, sejam seguradoras, corretores, ressegurado-
ras, brokers e prestadores de serviços, fazem parte inte-
grante do público alvo desta publicação. 
O objetivo é contribuir para o desenvolvimento e forta-
lecimento do setor, oferecendo espaço para os temas in-
dispensáveis à prevenção e mitigação de riscos expos-
tos, por meio de uma visão estratégica e auxiliar para a
tomada de decisões. Registramos um especial agradeci-
mento aos ilustres e destacados profissionais que acei-
taram fazer parte do Conselho Editorial da Revista Insu-
rance Corp. São valiosos colaboradores, que oferecem
subsídios importantes em relação aos temas abordados.
Somos gratos a todos que nos apóiam, colaboram e in-
centivam para o sucesso desta nova empreitada.

André Pena - Publisher
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Lideranças parabenizam iniciativa

“A diversidade de
opiniões é sempre
muito boa para o
mercado. E uma 
publicação que te-
nha foco no grande
risco e nos segura-
dos corporativos é
muito bem vinda.
Ainda mais quando
é utilizada uma mar-
ca tão forte, como
da Revista 
Insurance Corp.”

Armando Vergilio
presidente da Fenacor

“Saúdo o lançamen-
to dessa publicação
e parabenizo os edi-
tores por essa valo-
rosa iniciativa. Te-
nho certeza de que
‘Insurance Corp’
cumprirá um papel
relevante na divul-
gação do mercado
de seguros e no le-
vantamento das
reais necessidades
dos grandes 
segurados.”

Robert Bittar
presidente da Escola
Nacional de Seguros

“É com satisfação
que vejo o lança-
mento da Revista In-
surance Corp. Estou
certo de que os edi-
tores irão contribuir
bastante para o de-
senvolvimento do
mercado de seguros
brasileiro, principal-
mente com o foco
nos riscos corporati-
vos de grande porte. 
Parabéns!”

Paulo dos Santos
presidente do Ibracor
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O mercado brasileiro está inserido no cenário das operações de
grandes riscos. Embora 2015 seja um ano desafiador em virtude
da alta da inflação, juros elevados e retração na atividade indus-
trial, há um misto de cautela e otimismo. Essa percepção de que
o País é um celeiro de oportunidades rondou o 4º Encontro de
Resseguro do Rio de Janeiro, em abril, reunindo 500 participan-
tes, entre os principais players do setor, brokers, executivos e pre-
sidentes de grandes companhias. O evento foi organizado pela
Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Federação Na-
cional das Empresas de Resseguros (Fenaber) e Escola Nacional
de Seguros.
O presidente da Fenaber, Paulo Pereira, abriu o encontro com
números positivos. Pereira lembrou que, hoje, atuam 120 resse-
guradoras no País, disputando avidamente prêmios que somaram
R$ 9 bilhões no ano anterior. Segundo Pereira, esse mercado
cresceu duas vezes e meia desde o fim do monopólio de resse-
guros em 2008. De abril daquele ano a dezembro de 2014, a re-
ceita do setor passou de R$ 3,8 bilhões para R$ 9,5 bilhões.
A quarta edição do evento focou em dois pilares centrais: os de-
safios e o futuro dos resseguros no Brasil e no exterior. Entre os
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The Brazilian market is set in the scenario of high risk operations.
Despite the fact that 2015 will be a challenging year due to high
inflation, high interest rates and a decline in industrial sectors there
is still a mixed feeling of caution and optimism. The feeling that
Brazil is a region with opportunities for growth pervaded the 4th
Rio Reinsurance Meeting held in April, that gathered 500 partici-
pants including the main players of the industry sector, brokers,
executives and the presidents of major companies. The Meeting
was organized by CNseg, the Brazilian Insurance Confederation,
Fenaber, the National Federation of Reinsurance Companies and
the National School of Insurance.
Paulo Pereira, President at Fenaber opened the meeting presenting
optimistic numbers. Pereira recalled that there are 120 reinsurers
in Brazil eagerly fighting for premiums that amounted to R$ 9 bil-
lion last year. According to Pereira, this market has grown two and
a half times since the end of the reinsurance monopoly in 2008.
From April of that year to December 2014, the sector’s revenue
has increased from R$ 3.8 billion to R$ 9.5 billion.
Reinsurance challenges and future both in Brazil and overseas
were the two central pillars of the 4th edition of the Meeting. The

Evento promovido no Rio de Janeiro
aborda os caminhos do setor de
resseguro no país

Event held in Rio de Janeiro to discuss the 
paths of the reinsurance sector in Brazil

Horizonte 
de grandes
possibilidades
Horizon 
of great 
possibilities
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vários assuntos tratados por especialistas, o primeiro deles, “O
Desenvolvimento do Mercado de Energia no Brasil”, trouxe as
perspectivas de crescimento nesse setor. O vice presidente do
IRB Brasil RE, José Carlos Cardoso, foi o coordenador desse pai-
nel. O IRB pretende alcançar R$ 3,75 bilhões em prêmios emiti-
dos em 2015, crescimento de 16,9% sobre o ano passado. E, ob-
viamente, a empresa vê com bons olhos o mercado energético.
O diretor do Centro Brasileiro de Infra Estrutura (CBIE), Rafael
Schechtman, traçou um panorama do aproveitamento e consumo
da eletricidade no País. “Entre as nações que compõem os Brics,
o Brasil é o penúltimo consumidor, estando à frente apenas da
Índia”, ponderou, embora 99% dos lares sejam abastecidos de
eletricidade. Schechtman avaliou a capacidade instalada de ge-
ração por fonte (hidrelétrica, termelétrica e energia eólica) e a
crise atual do sistema. E fez um prognóstico que trouxe apreen-
são: “O risco de déficit energético é de 4,9% nas regiões Sudeste
e Centro-Oeste e de 1,2% para o Nordeste. Portanto, a chance
de racionamento de energia em 2015 é certa”.
O tema “Economia Brasileira a Curto e Médio Prazo” também
mereceu espaço privilegiado no encontro. Os economistas José

first subject to be discussed by experts among a number of topics
was the “Development of the Brazilian Energy Market” that pre-
sented growth prospects for the sector. José Carlos Cardoso, Vice
President of the IRB Brasil RE coordinated the panel. IRB in-
tends to reach R$ 3.75 billion premiums issued in 2015, an in-
crease of 16.9% over last year. Needless to say that the company
welcomes the energy market. Rafael Schechtman, Director of the
Brazilian Center for Infrastructure - CBIE gave an overview of
the use and consumption of energy in Brazil. “Among the BRIC
nations, Brazil is second-to-last in consumer ranking, only ahead
of India and despite the fact that 99% of homes are supplied with
energy. Schechtman assessed the installed energy generating ca-
pacity by source - hydroelectric, thermoelectric and wind power
plants - and the current crisis of the system. Ending with a con-
clusion that brought apprehension he said that “There is a 4.9%
risk of an energy deficit in both the Southeast and Midwest re-
gions of Brazil and a 1.2% risk in the Northeast region. There-
fore, there will be energy rationing in 2015.”
“Short and Medium Term Prospects for the Brazilian Economy” was
another topic of importance discussed at the Meeting. José Júlio Sena
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Paulo Pereira (Fenaber), Marcio Coriolano (FenaSaúde), Francisco Dornelles (Governo do Rio de Janeiro), Marco Antonio Rossi (CNseg),
Danilo Silva (Susep), João Francisco da Costa (FenSeg) e Robert Bittar (ENS) abriram o Encontro



Júlio Sena e Affonso Celso Pastore teceram comentários, cuja
mediação coube ao jornalista Willian Waack. Ambos concordam
num ponto: o governo enfrenta forte rejeição popular e encontra
resistência para aprovar os ajustes no Congresso.
Para Sena, os ciclos cambiais tendem a ser longos. O cenário
ideal, segundo ele, seria um ajuste fiscal e a redução da inflação
em prazos relativamente curtos. Mas adverte: “A confiança dos
empresários e consumidores sobre o governo está em baixa”.
Ele recomenda que o Executivo promova incentivos em inves-
timentos em infraestrutura, apesar do escândalo de corrupção da
Petrobrás. Já Pastore declara: “O Brasil caiu na armadilha do
crescimento baixo”. Na sua visão, o crescimento mundial é
igualmente baixo e há recuo dos preços das commodities. Ele
definiu o câmbio como “esquizofrênico” e atribuiu o recuo da
economia à contração da oferta do crédito.

Retrocessão

O coordenador de resseguros da Superintendência de Seguros
Privados (Susep), Diogo Ornellas Geraldo, foi o mediador de
um painel que abordou a delicada operação da transferência dos
riscos. “Retrocessão das Seguradoras” teve como protagonistas
Eduardo Menezes (superintendente executivo da Bradesco Au-
to/RE) e Rodrigo Botti (Terra Brasis Resseguros). Geraldo aler-
tou sobre um aspecto legal: embora prevista em lei, a retrocessão
ainda precisa de regulamentação especifica. Ela está contempla-
da em dois atos normativos – a Resolução 168/2007 e a Lei
Complementar 126. “A Susep conduz um grupo de trabalho que
discute critérios da regulamentação. O objetivo é atender segu-
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and Affonso Celso Pastore, both Economists, gave their comments
and were mediated by the journalist William Waack. They both agree
that the government is facing strong rejection from the population
and resistance in Congress for the approval of adjustments.
According to Sena, monetary cycles tend to be long and the ideal
scenario would be to make fiscal adjustments and reduce inflation
in relatively short periods of time. However, he made an alert when
he said “Entrepreneur and consumer confidence in the government
is low.” He recommended that the Executive Branch should promote
incentives for investments in infrastructure, despite the corruption
scandal involving Petrobras. And Pastore declared that “Brazil has
fallen into the trap of low growth.” In his standpoint, global growth
is also at a low and commodities are facing a decline in price. In his
opinion the exchange rate is “schizophrenic” and attributed the with-
drawal of the economy to the shrinking offer of credit.

Retrocession

Diogo Ornellas Geraldo, Coordinator at the Superintendence of Pri-
vate Insurance - Susep, conducted a panel that addressed the delicate
operation of risk transfer. Eduardo Menezes, Chief Officer at Brade-
sco Auto/RE) and Rodrigo Botti from Terra Brasis Reinsurer high-
lighted the discussion on “Retrocession of Brazilian Insurance
Companies.” Geraldo advised the participants on a legal aspect of
the retrocession process stating that although it is provided in law
it lacks specific regulations. Resolution 168/2007 and Complemen-
tary Law number 126 are the two normative acts that cover the is-
sue. “Susep leads a work group that discusses regulatory procedures
criteria. The goal is to meet the required needs of insurance com-

Contador observa palestra de Paulo Vicente: “Perspectivas do Século XXI”
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radoras interessadas em negócios no exterior”, esclarece.
Menezes, contudo, adiantou: os seguradores não devem esperar
pacientemente a regulamentação da Susep. O importante a fazer,
em sua opinião, é observar se a retrocessão consta nos estatutos.
Outra medida importante é buscar operações que protejam o va-
lor dos ativos, caso as companhias desejam aceitar riscos do ex-
terior. De acordo com ele, as operações de hedge são vitais para
integridade dos investimentos.
Segundo dados do coordenador da Susep, o mercado de retro-
cessão é modesto. Em 2014, dos R$ 164 bilhões em prêmios
emitidos no mercado nacional, somente R$ 33 milhões foram
vinculados à retrocessão (0,02%). Na esfera internacional, o per-
centual é ligeiramente maior: dos R$ 4,6 trilhões em prêmios
em 2012, apenas 5% - US$ 230 bilhões vieram de resseguro. A
retrocessão abrange apenas 7% desse montante. 
Rodrigo Botti, por sua vez, defendeu tese da Fenaber, segundo a
qual o cenário propicia a regulamentação de outros tipos de opera-
ção entre as empresas que atuam no Brasil sem serem nenhuma das
três modalidades de ressegura-
dora (local, admitida ou even-
tual). Durante o monopólio do
IRB, Botti lembra que o merca-
do absorvia a metade do volume
de prêmios após a retrocessão.
Hoje, esse índice chega a 40%,
ou seja, um percentual “expres-
sivo” no atual contexto.
A plenária seguinte discutiu “O
presente e o futuro do resseguro
no Brasil”. Tina Bukow, da A.M.
Best Company, comentou sobre
os tipos de rating e o risco-país.
“Os investidores querem saber a
respeito da força financeira do
Brasil, sobretudo o mercado de
seguros”, avisou. Em seguida, o
CEO da HDI Seguros, João
Francisco Silveira Borges da
Costa, apresentou um trabalho
coordenado pela KPMG, que
avaliou a origem do capital dos
entrevistados – 66% de origem
externa e 33% nacional. Essa pesquisa teve o objetivo de contribuir
para a análise do mercado de resseguros brasileiro, desde a abertura
de 2008, e apontar os desafios.
Entre várias constatações, o levantamento apontou algumas opi-
niões interessantes. A maioria dos entrevistados concorda que
as seguradoras se tornaram mais rentáveis com a abertura do res-
seguro, mas perderam margem de negociação em virtude do fim
do monopólio, pois trouxe a premissa do mercado aberto: o exer-
cício de aceitar e negar riscos. Mais de 60% dos entrevistados
defenderam a melhoria da competitividade do setor de ressegu-
ros, enquanto 80% destes concordam acerca do aprimoramento
dos serviços e ofertas de produtos para acirrar a disputa pelos
contratos. O CEO da resseguradora Terra Brasis, Paulo Botti,
concorda com a sugestão dos entrevistados: “É preciso aperfei-
çoar a operação de resseguro e qualificar mais os profissionais”.

panies interested in doing business overseas,” he clarified.
However, Menezes added that “Insurers should not wait patiently
for Susep regulations.” In his opinion the essential thing to do is to
verify if retrocession is specified in the by-laws. Another vital
measure is to look for operations that protect asset value in case
companies decide to accept foreign risks. According to him, hedge
transactions are crucial to investment integrity.
According to Susep Coordinator, Geraldo the retrocession market
is fairly small. In 2014, only R$ 33 million (0.02%) out of the R$
164 billion in premiums issued in the domestic market amounted
to retrocession. In the international scenario, the percentage was
slightly higher, only US$ 230 billion (5%) out of the R$ 4.6 trillion
of premiums in 2012 amounted to reinsurance. Retrocession covers
only 7% of the total amount.
Rodrigo Botti, in turn agrees with the view at Fenaber according
to which the scenario is appropriate for the regulation of other types
of transactions between companies operating in Brazil, none of
which are any of the three types of reinsurers - local, admitted or

occasional. Botti recalls that dur-
ing the IRB monopoly period the
market used to absorb half the
premium volume after retroces-
sion. Today, that percentage
reaches 40%, i.e., it represents a
significant indicator in the cur-
rent scenario. 
The following plenary session
discussed the “Present and Future
of Reinsurance in Brazil.” Tina
Bukow from A.M. Best Compa-
ny talked about the types of rat-
ing and of country risk. She
pointed out that “Investors want
to know about the financial
strength of Brazil and especially
about the insurance market.”
João Francisco Borges da Sil-
veira Costa, CEO at HDI Insurer
presented a KPMG report on the
origin of the capital of the inter-
viewed - 66% were foreign and
33% domestic. The study aimed

at contributing to the analysis of the Brazilian reinsurance market
since it opened up to foreign participants in 2008 and also at point-
ing out challenges.
Among several findings the study showed some interesting opin-
ions. Most of the interviewed agreed that insurers have become
more profitable with the advent of the opening of the reinsurance
market. On the other hand, they have lost leverage in negotiations
due to the end of the monopoly as it brought the premise of an open
market where there is acceptance and non-acceptance of risks.
Over 60% of the interviewed support the idea of improvement of
the reinsurance sector and 80% of them agree that the improvement
of services and products offered will intensify competition for win-
ning a contract. Paul Botti, CEO of  Terra Brasis Reinsurer agrees
with the suggestion of the interviewed, he says “We must improve
reinsurance operations and better qualify professionals.”

Seguradoras se tornaram mais rentáveis
com a abertura do resseguro, mas
perderam margem de negociação em
virtude do fim do monopólio, pois
trouxe a premissa do mercado aberto: 
o exercício de aceitar e negar riscos
Insurers have become more profitable
with the advent of the opening of the
reinsurance market. However, they
have lost leverage in negotiations with
the end of the monopoly as it brought
the premise of an open market where
there is non-acceptance and
acceptance of risks



Salto qualitativo

No segundo dia do Encontro, o diretor do Centro de Pesquisa e
Economia do Seguro (CPES) da Escola Nacional de Seguros,
Claudio Contador, coordenou o painel “Perspectivas do Século
XXI”, que contou com a palestra de Paulo Vicente dos Santos
Alves, professor da Fundação Dom Cabral. Contador comentou
sobre o processo de mudança pelo qual o mercado de resseguro
vem passando desde a sua abertura. “O desempenho das resse-
guradoras nacionais está quase emparelhado com o das interna-
cionais. Isso demonstra a adoção de novas e melhores práticas,
que proporcionaram um verdadeiro salto qualitativo. Tenho cer-
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Leap in Quality

On the second day of the meeting, Claudio Contador, Director of
the Research Center and Insurance Economics (CPES) at the Na-
tional School of Insurance, coordinated a panel of discussion on
“Prospects for the 21st Century” where Paulo Vicente dos Santos
Alves, professor at Dom Cabral Foundation, presented a lecture.
Contador spoke about the process of change the reinsurance market
has been going through since its opening to foreign participants.
“The performance of national reinsurers has almost matched that
of international reinsurers showing that local insurers have adopted
novel and best practices which have resulted in a leap in quality. I

Questões climáticas

Nessa linha de proteção frente às violentas intempé-
ries, o painel “Resseguro Paramétrico”, comandado
pelo diretor de Subscrição de Resseguros de Ramos
Elementares para a América Latina da Swiss Re, Flo-
rian Kummer, avaliou o mercado brasileiro, apontou
as diferenças entre o resseguro tradicional e paramé-
trico e explicou como estruturar um produto simples,
que se ajuste às características naturais do país. Coor-
denado pelo presidente da BTG Pactual Seguradora,
André Gregori, esse painel contou também com os
comentários de Rodrigo Protasio, da JLT RE Brasil.
Kummer informou que a penetração dos seguros
paramétricos no Brasil, hoje, é de apenas 3%, pois a
“sociedade é complexa” e os riscos igualmente com-
plexos. Para ele, o país possui um mercado promis-
sor e que o “momento econômico mundial é favo-
rável para o incremento de produtos de resseguro”.
Já Protasio fez uma análise sobre a oportunidade de
crescimento para o mercado de paramétricos no ter-
ritório nacional. A situação climática, enfatizou o
executivo, possibilita condições para o mercado in-
vestir nessa modalidade de resseguro. Ele lembrou
a escassez de água no Nordeste e Sudeste e os ala-
gamentos no Sul e Norte. “Se o resseguro tradicional
já não está funcionando tão bem, por que não usar
o paramétrico como complemento?”, questionou. 
Outro importante painel, “Transferência de Risco
através do mercado de Capitais”, foi alvo das consi-
derações do vice-presidente sênior da Trans Re Ca-
pital Partners, Craig Hupper. O diretor de finanças e
operações da Terra Brasis Re, Rodrigo Botti, foi o de-
batedor. Na ótica de Hupper, o mercado de capitais
poderá ser um aliado para seguradoras e ressegu-
radoras dinamizarem seus negócios no País. Para o
vice presidente, o interesse dos investidores no
mercado de títulos atrelados a seguros se explica
pelo alto desempenho desses títulos desde 2002. E
mesmo durante a crise financeira os ganhos se
mantiveram estáveis.

Climate Issues

In that line of protection and in view of bad weath-
er conditions the panel on “Parametric Reinsur-
ance” chaired by Florian Kummer, Reinsurance Un-
derwriting Director of Basic Sectors of Latin
America at Swiss Re, assessed the Brazilian market
by pointing out the differences between traditional
reinsurance and parametric reinsurance. Kummer
also explained how to design a simple product fit
for the natural characteristics of a country. The pan-
el was coordinated by André Gregori, CEO at BTG
Pactual Insurer and counted on comments from
Rodrigo Protasio, from JLT RE Brazil.
Kummer informed that the penetration of parametric
insurance in Brazil currently represents only 3% due
to the fact that the “society is complex” and that it has
equally complex risks. In his opinion, Brazil has a
promising market and the “current global economy
is favorable to the growth of reinsurance products.”
Protasio made an analysis of the opportunity of
growth for the Brazilian parametric market. He em-
phasized that the climate conditions foster market
investment in that modality of reinsurance. He high-
lighted the crisis in the supply of water both in the
Northeast and the Southeast regions and the flood-
ing in both the North and South regions of Brazil. He
also put forward a question “Since traditional reinsur-
ance is no longer working that well, why don’t we use
parametric reinsurance as a complement?.” 
At another relevant panel on “Transfer through Cap-
ital Markets” Craig Hupper, Senior Vice-President at
Trans Re Capital Partners shared his thoughts. Rodri-
go Botti, Finance and Operations Director at Earth
Brasis Re was the panel debater. In Hupper’s stand-
point, the Capital Market may leverage business
across Brazil for both insurers and reinsurers. He be-
lieves investor interest in insurance-linked securities
can be explained by the high performance of securi-
ties seen since 2002. Profits remained stable even
during the financial crisis.
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teza de que o desempenho será igual em 2015”, comentou.
Paulo Vicente defendeu a tese de que o desenvolvimento mun-
dial – do ponto de vista econômico e político – pode ser detec-
tado por meio de análises comportamentais dos países em face
do seu declínio e a posterior ascensão das chamadas “nações he-
gemônicas”. “No caso brasileiro, é imprescindível adotar ações
preventivas para evitar o cenário preocupante que se vislumbra”,
alertou. Uma dessas ações seria a adoção de uma gestão pública
moderna e eficiente, cujos resultados sejam os esperados pela
sociedade civil e o próprio governo.
No painel “Desafios e Oportunidades: a atração da América La-
tina”, o CEO da Swiss Re, Michel Liès, convidou o público para
a seguinte reflexão: o progresso
econômico dos países latinos es-
teve circunscrito na primeira
metade deste século. A partir daí
emergiu da sociedade uma nova
classe média, houve redução da
pobreza e a inflação ficou sob
controle. Baseado nesse ponto
de vista, Liès sinalizou os prin-
cipais riscos na América Latina
e as oportunidades que o conti-
nente oferece às resseguradoras.
Esse painel foi coordenado pelo
vice-presidente da (CNseg), Pa-
trick Larragoiti Lucas.
Para o executivo, a infraestrutu-
ra global é um dos aspectos
mais importantes para o setor.
“Dos US$ 80 trilhões de dólares

am positive that in 2015 the performance will be the same,” he
concluded. 
Paulo Vicente defended the position that global development -
from both an economic and political standpoint - may be observed
through behavioral analyses of countries facing a decline and sub-
sequent rise as a “hegemonic nation.” “In Brazil, it is crucial to
take preventive measures to avoid the worrisome upcoming sce-
nario,” he warned. One such measure would be to adopt a modern
and efficient public administration that would bring the results ex-
pected by the civil society and the government itself.
In the panel “Challenges and Opportunities: the Appeal of Latin
America”, Michel Liès, Group CEO at Swiss Re invited the audi-

ence to reflect on the following
“Economic development of Lat-
in American countries was lim-
ited in the first half of this centu-
ry.” From that point on, a new
middle class emerged, poverty
was reduced and inflation was
kept under control. Based on that
view, Liès indicated the main
risks in Latin America and also
the opportunities the continent
offers to reinsurers. This panel
was coordinated by Patrick Lar-
ragoiti Lucas, Vice-President of
CNseg.
According to Lucas, global in-
frastructure is one of the most
important aspects of the sector.
“Considering the US$ 80 trillion

“O desempenho das resseguradoras
nacionais está quase emparelhado com
o das internacionais. Isso demonstra a
adoção de novas e melhores práticas,
que proporcionaram um verdadeiro
salto qualitativo”
“The performance of national reinsurers
has almost matched that of the
international reinsurers showing that
local insurers have adopted novel and
best practices which have resulted in a
leap in quality”

Schechtman fala sobre o desempenho do mercado de energia no Brasil



dos ativos mundiais, menos de 1% é destinado à infraestrutura”,
afirmou. Em relação aos riscos continentais, o destaque ficou
com a seca que afetou o Brasil e a América Central em 2014, cau-
sando perdas estimadas em US$ 3 bilhões. No ano passado acon-
teceu o maior número de catástrofes naturais -189 no total -, que
evidenciou a vulnerabilidade das áreas metropolitanas a riscos
de inundações enfrentadas no país, sobretudo no Rio de Janeiro.
As perdas econômicas somaram US$ 110 bilhões e apenas US$
35 bilhões para perdas seguradas, em um cenário onde apenas
30% do planeta é protegido. 

Na ocasião, Hupper apresentou várias opções de títulos, como os
Hedge Funds, que combinam ferramentas de subscrição com ge-
renciamento de ativos. A maioria desses títulos existe em outros
países com o objetivo de financiar catástrofes típicas de uma de-
terminada região. “Para funcionarem no Brasil será preciso uma
classificação precisa dos eventos de catástrofes”, afirmou. Botti
ressaltou relatório recente do Citibank
ao apontar a presença da securitização
de seguros entre as tecnologias disrup-
tivas (elimina uma tecnologia existente
dominante no mercado). Segundo o di-
retor da Terra Brasis, o investidor na-
cional possui experiência em investi-
mentos no exterior, como a compra de
BDR (Brazilian Depositary Receipt) ou
de títulos ETF (Exchange Trade Fund).
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of worldwide assets, less than 1% is allocated to infrastructure,”
he affirmed. Regarding continental risks, the highlight was left to
the drought that affected both Brazil and Central America in 2014
causing losses estimated at US$ 3 billion. The highest incidence
of natural disasters occurred last year - total of 189 - evidencing
the vulnerability of metropolitan areas affected by floods in the
Brazil, especially of those in the state of Rio de Janeiro. Economic
losses amounted to US$ 110 billion and only US$ 35 billion to in-
sured losses, in an environment where only 30% of the planet is
protected.

At the time, Hupper presented a number of securities options such
as Hedge Funds that combine underwriting tools with asset man-
agement. Most of those securities exist in other countries with the
purpose of financing catastrophes typical to certain regions. “For
the securities to work in Brazil, an accurate classification of cata-
strophic events will be needed,” he added. Botti mentioned the re-

cently released Citibank report when
he showed the presence insurance se-
curitization as a disruptive technology
- it eliminates a dominant technology
in the market. According to the Direc-
tor of Terra Brasis, the local investor
has experience in overseas investments
such as in purchasing BDR (Brazilian
Depositary Receipt) or ETF (Exchange
Trade Fund). 

“Dos US$ 80 trilhões de dólares
dos ativos mundiais, menos de
1% é destinado à infraestrutura” 
“Considering the US$ 80 trillion
of worldwide assets, less than
1% is allocated to infrastructure” 

SCENARIO

Vice-presidente da CNseg, Patrick Larragoiti (à esq.), coordenou o painel de Michel Liès (dir.)
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“A atividade do leilão é muito mais
ampla do que as pessoas imaginam”
“Auctions go far beyond what is
imagined”
Sodré Santoro é hoje a maior organização do gênero da América do Sul
Sodré Santoro is the largest organization of its kind in South America



DIALOGUE

No mercado desde 1979, a So-
dré Santoro é hoje a maior or-
ganização no ramo de leilões
da América do Sul. Seu titular,
Luiz Fernando Sodré Santoro,
fala para a Isurance Corp, em
entrevista exclusiva, sobre o
mercado de leilões e também,
da importância do setor para
seguradoras e resseguradoras.
Ele revela: A venda de auto-
móveis representa de 35% a
40% na atividade dos leilões
no Brasil.

Revista Insurance Corp – De que maneira o leilão de salvados
está interligado na regulação de sinistros?
   
Luiz Fernando Sodré Santoro – As companhias necessitam da
receita proveniente dos salvados. Haja visto que observando o ba-
lanço de um número expressivo de seguradoras,  percebemos que
a venda de bens remanescentes de sinistros  é representativa face
ao lucro apurado. Os salvados se revestem de uma forma trans-
parente de venda porque ela é pública e democrática – cada um
paga o valor que considera justo.

IC– No caso específico das resseguradoras, elas têm manifes-
tado interesse com o processo de leilão?

SS – Eu acredito que sim. Veja o caso do seguro de transporte.
Em determinadas situações, há um acidente em local bem lon-
gínquo que, muitas vezes, dificulta a remoção desse salvado. Em
princípio, o custo é inviável. Por outro lado, o fato pode repre-
sentar uma receita, que contribuirá para o resultado financeiro
das companhias.

IC – O senhor acredita que a contribuição do setor de leilões
está sendo reconhecida pelo mercado de seguros e resseguros
à altura de sua importância?

SS  – Veja que o setor de leilões influencia até nos prêmios. Se você
tem uma recuperação, no caso de um sinistro, você pode ter um
custo menor. Há outro aspecto: as seguradoras quando contratam
um leiloeiro especializado no setor, sabem o que ele pode fazer. O
leiloeiro desenvolve um trabalho de pesquisa dos bens, busca o
comprador ideal e investe amplamente em publicidade. A atividade
do leilão é muito mais ampla do que as pessoas imaginam. 

IC –A Lei 12.977, conhecida como Lei do Desmonte, tem im-
pactado positivamente nos leilões?

SS – Leis como essa são muito bem-vindas porque, na verdade,
elas criam barreiras contra o crime. Os interessados que compa-
recem aos leilões sabem que os bens que estão sendo vendidos
seguem à legislação. Talvez haja um pequeno impacto no valor
da venda em função do acúmulo de sucata. Mas, com o tempo,
essa situação vai se adequando à nova realidade.
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Sodré Santoro is running op-
erations in South America
since 1979 and is currently
considered the largest organi-
zation in the auction segment.
The company’s owner, Luiz
Fernando Sodré Santoro,
speaks to Insurance Corp. in
an exclusive interview about
the auction market and the
importance of the sector for
insurance and reinsurance
companies. He points out that
the car sales represent 35% to

40% of the overall auction activities in Brazil.

Revista Insurance Corp – How is the salvaged items auction
connected with the handling of claims?

Luiz Fernando Sodré Santoro – Companies need the revenue
obtained from salvaged items. If we consider the balance sheet
of a large number of insurers, the sales of claimed remaining
items is substantial in view of profits earned. The sale of  sal-
vaged items is transparent as it is both public and democratic –
the amounts paid by the parties are those considered fair.

IC –  As for reinsurers specifically, are they interested in the
auction process?

SS – I believe so. Let’s talk about transportation insurance. In some
cases, a car accident takes place in such a distant place that it hinders
the removal of the salvaged car. Thus, removal costs are unfeasible.
On the other hand, it may represent a  financial revenue that con-
tributes to the results insurance and reinsurance companies.

IC – Do you believe that the contribution of the auction sec-
tor is duly recognized by both the insurance and reinsur-
ance markets?

SS –Well, the auction segment has an influence even on the pre-
miums. In the event of a claim you may have a lower expense
for recovery purposes. And there is another aspect to be taken in-
to account, when insurance companies hire an auction house spe-
cialized in the sector they know what the latter is able to do. Auc-
tion houses carry out activities such as doing research on the
goods, finding the ideal buyer and investing heavily in media.
Auction segment activities go beyond imagination.

IC – Does the Law on Vehicle Dismantling (Law nr. 12,977)
have a positive impact on auctions?

SS – Such laws are very welcome as they do, in fact they create
barriers against crime. People who attend an auction know that
the goods for sale are in compliance with standard regulations.
There may be a minor impact on the value of sale on account of
the amount of accumulated scrap. However, as time goes by, this
situation will gradually adjust to the new reality.

As seguradoras quando contratam um 
leiloeiro, sabem o que ele pode fazer. 
Ele desenvolve um trabalho de pesquisa
dos bens e investe em publicidade

When insurers hire an auction, know how
develops a number of activities such as
doing research on the goods, finding the
ideal buyer and investing in media



IC – No atual momento há uma interação e comunicação ade-
quada entre os segmentos do seguro, resseguro e leilões?

SS –A comunicação é boa, mas há algumas legislações que preci-
sam ser cumpridas. Existe uma demora muito grande para se libe-
rar um carro. O atual prazo é, em média, de três meses. O processo
tem de ganhar rapidez. Deveríamos descobrir uma forma de agili-
zar isso. Se houve o sinistro, a venda do carro, num espaço de tem-
po mais curto, seria o ideal sob pena de sua depreciação. Quando
se está perto do final do ano, existe o pagamento de tributos, como
o IPVA, além do custo de armazenagem. É necessário refletir sobre
essa questão. 
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O veículo em si é um produto que atrai
interesse e exerce grande fascínio nos
brasileiros

The vehicle itself is a product that
attracts interest and exercises great
fascination in Brazilian



DIALOGUE

17INSURANCE CORP

IC – Do you feel that currently there is both adequate interac-
tion and adequate communication among the insurance, rein-
surance and auction segments?

SS – Communication is good but some regulations are lacking
compliance. It takes a  long time to release a car, currently about
three months. The procedure needs to be expedited and we need
to find out how. In the event of a claim, a car should ideally be sold
in a shorter time frame due to its depreciation. And then when
drawing close to the end of the year we have to pay taxes such as
the Tax on Automotive Vehicle Ownership (IPVA) in addition to
the cost of storage. This issue requires further reflection.

IC– Em sua opinião, qual é a proporção de leilão de veículos,
equipamentos e sucatas no país?

SS – Em volume, a leilão de equipamentos é bem inferior ao de
veículos segurados. Nesse caso, cabe ao leiloeiro detectar no mer-
cado quais são os interessados em comprar equipamentos. De
qualquer maneira, nesse contexto, é óbvio que a visibilidade do
carro é muito maior. Para você ter uma ideia, a venda de automó-
veis representa de 35% a 40% na atividade dos leilões no Brasil.

IC– How frequent are vehicles, equipment and scrap auctions? 

SS –Vehicles fascinate and attract the interest of Brazilian people,
unlike equipment, for example. The auctioning of equipment is far
less frequent than that of insured vehicles. So, considering equip-
ment, auction houses have the task of finding out who in the mar-
ket is interested in buying equipment. In this scenario, it is obvious
that cars have greater visibility. To give you an idea, car sales rep-
resent 35% to 40% in the auctioning activity of Brazil.

IC– Essa lei, inclusive, possibilitou o uso de peças com cer-
tificação de origem ?

SS – A obrigatoriedade de certificação de peças não entrou em
vigor ainda. Mas, em minha opinião, considero essa medida
muito difícil de acontecer.  Como alguém irá certificar paracho-
ques e paralamas? Sinceramente não sei como as autoridades
vão normatizar isso.

IC– Did this law make it possible to use parts with a Certifi-
cate of Origin?

SS – The law for certification of parts is not effective yet. In my
opi nion, it will be very difficult for this measure be adopted.
How can bumpers and mud flaps have a Certificate of Origin?
I don’t know how authorities will regulate this.

IC – Os leiloeiros estão bem preparados e dispostos em atuar
em leilões de salvados que não sejam de veículos?

SS – Sim. É muito importante se ter uma rede de divulgação no
nosso setor, seja via internet, rádios, jornais e revistas especializa-
das. O interessado só irá participar do leilão quando perceber a sua
importância e quais os bens que estão sendo vendidos. E nós, da
Sodré Santoro, temos feito isso com intensidade. É fundamental,
repito, imprimir forte divulgação nos leilões. 

IC – Are the auction houses well prepared and willing to con-
duct salvage auctions other than for vehicles?

SS – Yes. It is essential to choose a mass communication network
in our sector, whatever the media, whether its the internet, radio,
newspapers or specialized magazines. An interested person will
only attend an auction when he or she realizes its importance and
gains knowledge about the goods for sale. This is something we
have heavily invested in at Sodré Santoro. I reiterate, it is essential
that auctions are widely communicated.
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Superar desafios com a
marca de um gigante
Overcome challenges with
the trademark of a giant
Tudo começou há 325 anos com o reconhecimento como local para obtenção
de seguro marítimo. O Lloyd’s fechou 2014 com lucro de 3,2 bilhões de libras

It all began 325 years ago when Lloyd's became recognised as the place for
obtaining marine insurance. Lloyd’s ends 2014 with a profit of £ 3.2 billion
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O barco exposto no interior da sede
do Lloyd's em Londres relembra
como tudo começou, no século 17.
Era o local para obtenção de seguro
marítimo.
Fazendo balanço de 2014, o Lloyd’s
anunciou um lucro antes dos impos-
tos de US$ 4,9 bilhões (3,2 bilhões
de libras), com um retorno sobre o
capital de 14,7%.
O Lloyd’s continua a superar o de-
sempenho de seu grupo de concor-
rentes com um índice combinado
de 88,1% comparado com a média
desse grupo em 93,1%. A posição
de capital foi reforçada com um
ativo líquido de £ 23,5 bilhões.
O lucro de 2014 foi gerado por um
ano relativamente benigno em re-
lação a grandes catástrofes natu-
rais, ao desenvolvimento favorável
do ano anterior e um melhor retor-
no sobre o investimento.
“Este é um forte conjunto de resultados para o Lloyd’s, apesar das
condições de mercado desafiadoras. O desempenho robusto do
mercado do Lloyd’s em 2014 reflete uma conquista coletiva da
qual nos orgulhamos. Diante de desafios globais, uma abundância
de capital e um ambiente de baixas taxas de juros, o Lloyd’s está
sendo proativo no aproveitamento de oportunidades externas de
crescimento e diversificação. Continuaremos comprometidos com
nossa rede global de sindicatos e corretores para garantir que o
Lloyd’s permaneça na linha de frente da inovação em nossa in-
dústria de seguros e resseguros”, declara o diretor-presidente do
Lloyd's Brasil, Marco Antonio de Simas Castro.
O Relatório Anual 2014 do Lloyd’s está disponível no link:
www.lloyds.com/annualreport2014

Lloyd’s Brasil Meet the Market 2015

Sucesso nos relacionamentos. Essa é a definição mais precisa
sobre a quarta edição do Lloyd’s Brasil Meet the Market 2015,
que aconteceu no Rio de Janeiro, em 16 de abril, logo após o
4° Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro. Cerca de 300 par-
ticipantes do mercado de seguros e resseguros marcaram pre-
sença. A famosa sala de subscrição do Lloyd’s foi recriada com
“boxes” de 15 sindicatos e subscritores, além da mesa de ex-
posição do Lloyd’s apresentando fotos e vídeos do relaciona-
mento do famoso mercado londrino com a família real britâni-
ca. Essa foi uma excelente oportunidade para fortificar e
desenvolver relações.
O embaixador Britânico no Brasil, Alex Ellis, fez o discurso de
abertura do evento, seguido pela presidente mundial do Lloyd’s,
Inga Beale, que falou sobre a estratégia do “Lloyd’s - Visão
2025” e das perspectivas para o Brasil, incluindo os interesses
do Lloyd’s de crescimento e ampliação do acesso ao mercado
no país. Stephen Coward, do sindicato do Lloyd’s Navigators,
comunicou o lançamento do primeiro consórcio dedicado aos

The ship displayed inside Lloyd's
office in London is a reminder of
how things began in the 17th cen-
tury, as the place for obtaining
marine insurance.
In 2014, Lloyd's announced a
pre-tax profit of US$4.9 billion
(£3.2 billion), with a return on
capital of 14.7%.
Lloyd’s continues to outperform
its competitor group with a com-
bined ratio for Lloyd's of 88.1%
in comparison to their average of
93.1%. Robust capital and re-
serves were increased by £ 23.5
billion net assets. 
The 2014 profit was driven by a
relatively benign year regarding
major natural catastrophes,
favourable development in the
previous year, and an improved
return on investment. 

"This is a strong set of results for Lloyd’s, despite challenging
market conditions. The robust performance of the market in
2014 reflects a collective achievement of which we are proud
of. In the face of global challenges, an abundance of capital
and the low interest rate environment, Lloyd’s is being proac-
tive in seizing external opportunities for growth and diversi-
fication. We will continue committed to our global network
of syndicates and brokers to ensure Lloyd’s remains at the
forefront of innovation in the industry of insurance and rein-
surance," said Lloyd's President and General Representative
in Brazil, Marco Antonio de Simas Castro.
Please read Lloyd's 2014 Annual Report:
www.lloyds.com/annualreport2014 

Lloyd’s Brasil Meet the Market 2015

Strengthened business relationships. This would be the most
accurate definition to describe the 4th Edition of Lloyd’s Brasil
Meet the Market 2015 held in Rio de Janeiro on 16th April fol-
lowing the 4th Meeting on Reinsurance in Rio de Janeiro. Ap-
proximately 300 insurance and reinsurance market representa-
tives attended the meeting. 
Llloyd's famous Underwriting Room was recreated with 15
syndicate boxes and underwriters, in addition to Lloyd’s dis-
play table showing photos and videos of the famous London
market's relationship with the Royal Family. The event was a
great opportunity for the strengthening and development of re-
lationships.
British Ambassador to Brazil Alex Ellis made the opening
speech at the event followed by Lloyd’s Global CEO Inga
Beale who spoke about Lloyd's - 2025 Vision strategy and the
outlook for Brazil including Lloyd’s interest to grow and ex-
pand access to the local market. Stephen Coward from Lloyd’s
Navigators syndicate announced the launch of the first Lloyd's
consortium dedicated to Brazilian risks of off-shore energy



riscos brasileiros de energia off-shore, com US$ 100 milhões de
capacidade, que será liderado pelo sindicato Navigators com su-
porte dos sindicatos Amlin, Aegis, Argo & Novae. Darren Po-
well, do sindicato do Lloyd’s Allied World 2232, apresentou sua
perspectiva sobre as oportunidades e os desafios do mercado de
seguros e resseguros brasileiro.
O presidente do Lloyd’s Brasil, Marco Castro, fez uma atuali-
zação sobre os negócios do mercado londrino no país e anunciou
a iniciativa de responsabilidade social corporativa realizada no
evento. O Lloyd’s, junto com os 15 sindicatos participantes do
evento, arrecadou R$ 15.300 para o Instituto Pró Criança Car-
díaca, instituição médica sem fins lucrativos criada para com-
bater a escassez de leitos especializados na rede pública hospi-
talar. Com 18 anos de existência, o projeto já atendeu mais de
20 mil crianças e realizou 1.300 cirurgias cardíacas. Inga Beale,
Marco Castro e Rafaela Barreda entregaram o cheque à funda-
dora da instituição, Rosa Celia Barbosa. Após o evento, Inga foi
recebida pela CNseg para um almoço. 

Coquetel

Na noite do dia 16, Inga Beale re-
cebeu para um coquetel cerca de
50 executivos do mercado local,
incluindo corretores, segurado-
ras, gerentes de risco e sindicatos
do Lloyd’s na Casa Julieta de
Serpa. Na solenidade, Inga agra-
deceu ao mercado local por seu
apoio ao Lloyd’s e destacou que
mais importante do que os exce-
lentes resultados que o Lloyd’s
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with US$ 100 million of capacity to be led by Navigators syn-
dicate with the support of Amlin, Aegis, Argo & Novae syndi-
cates. Darren Powell a syndicate from Lloyd’s Allied World
2232 presented his perspective on the opportunities and chal-
lenges of the Brazilian insurance and reinsurance markets.
Lloyd's President in Brazil Marco Castro presented an update
about the London Market's business in Brazil and announced
the Corporate Social Responsibility initiative for the event.
Lloyd’s together with the15 participating syndicates raised
R$15,300 for Instituto Pro Criança Cardíaca, a non-profit clin-
ical organization for pro-cardiac children created to fight the
shortage of specialized beds in the public hospital network. In
its18 years of existence, the Project has served more than 20
thousand children and has performed 1,300 cardiac surgeries.
Inga Beale, Marco Castro and Rafaela Barreda delivered a
cheque to the Organization's founder, Rosa Celia Barbosa. Fol-
lowing the event Inga Beale was invited to attend a lunch at
the Brazilian Insurance Confederation - CNseg. 

Cocktail

On the evening of 16th April,
Inga Beale hosted a cocktail re-
ception at the restaurant Casa
Julieta de Serpa for approxi-
mately 50 executives from the
local market including brokers,
insurers, risk managers and
Lloyd’s syndicates. During the
reception Inga Beale thanked
the local market for its support
to Lloyd’s and highlighted thatMarco Castro (c) e equipe do Lloyd’s Brasil
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vem alcançando no Brasil são as relações construídas com os
participantes da indústria de seguros e resseguro, e que o Lloyd’s
continuará a apoiar o mercado brasileiro.

Lloyd’s Brasil

Depois de quase 70 anos de monopólio estatal do resseguro,
o Brasil tomou uma iniciativa há muito esperada e liberalizou
o mercado de resseguros em janeiro de 2007 com a promul-
gação da Lei Complementar nº 126/07, conhecida como a Lei
do Resseguro.
A nova lei criou três categorias diferentes de ressegurador, com
diferentes níveis de acesso ao mercado: "local", "admitido" e
"eventual".
O Lloyd's foi registrado como o primeiro ressegurador "admiti-
do" no Brasil e os subscritores do Lloyd's podem aceitar todos
os tipos de resseguro, exceto vida por sobrevivência e previdên-
cia complementar.
A entidade abriu seu escritório de representação no Rio de Ja-
neiro e poderá ampliar sua presença no país conforme surjam
oportunidades de negócios.
A decisão de obter uma licença de ressegurador no Brasil de-
monstrou que o Lloyd's reconhece a força crescente da economia
brasileira e as oportunidades no país para a indústria de seguros
e resseguro. As perspectivas são as melhores possíveis.

História

No século 17, a importância de Londres como centro de comér-
cio levou a uma crescente demanda por navios e seguro de carga.
Edward Lloyd Coffee House tornou-se reconhecido como o lo-
cal para a obtenção de seguro marítimo. Foi assim que a Lloyd
tque conhecemos hoje começou, em 1688.
De lá para cá a Lloyd tem sido pioneira em seguro e tem crescido
mais ao longo destes 325 anos, para se tornar líder no mercado
mundial de seguros especializados. 

more important than the excellent results Lloyd’s has been
achieving in Brazil are the relationships established with players
of the local insurance and reinsurance markets and that Lloyd’s
will continue to support the Brazilian market.

Lloyd’s Brazil

After almost 70 years of state monopoly of the reinsurance
market, Brazil took the long awaited initiative to open the
reinsurance market to foreign participants in January 2007 by
enacting Complementary Law no. 126/07 also known as the
Reinsurance Law.
The new Law has created three different reinsurance cate-
gories - local, admitted and occasional - each of which has a
different level of access to the market.
Lloyd's was registered as the first admitted reinsurer in Brazil
and Lloyd's underwriters can write all classes of reinsurance
except for endowment life insurance and supplementary pen-
sion plans.
Lloyd's opened its local office in Rio de Janeiro and may expand
its presence in the country as business opportunities unfold.
The decision to obtain a reinsurers license in Brazil shows that
Lloyd's acknowledges the increasing strength of the Brazilian
economy and the opportunities that exist in the Brazilian in-
surance and reinsurance markets.

History

In the 17th century, London's importance as a trade centre led to
an increasing demand for ship and cargo insurance. Edward
Lloyd's coffee house became recognised as the place for obtain-
ing marine insurance and this is where the Lloyd's that we know
today began in 1688.
From that time until today Lloyd's has been pioneer in insurance
and has grown further during 325 years to become the world's
leading market for specialist insurance. 



O ano de 2014 foi marcado por uma onda de incertezas quan-
to à retomada dos investimentos em obras públicas e ao estí-
mulo dos investidores na esfera privada. O ambiente econô-
mico apontava para a chamada “recessão técnica” e ela tomou
outra dimensão face às medidas adotadas após a reeleição
presidencial.
Os contratos de resseguro, no entanto, não sofreram forte im-
pacto em relação ao momento difícil pelo qual a economia bra-
sileira vem passando. Segundo cálculos da Superintendência de
Seguros Privados (Susep), em 2014, os prêmios das ressegura-
doras locais registraram alta de 7,4% comparados ao desempe-
nho de 2013, passando de R$ 4,56 bilhões para R$ 4,89 bilhões.
Desde a abertura do mercado de resseguro, em 2008, observa-
se o aumento da oferta de produtos, o que favorece a competi-
tividade entre as empresas do setor e preços mais interessantes
ao cliente final. Após cinco anos dessa abertura, consolidou-se
o papel dessa indústria na administração dos riscos, sobretudo

CONHECIMENTO

22 INSURANCE CORP

The year 2014 was marked by a wave of skepticism in respect
to the resuming of investments in public construction and the
incentive of investors in the private sphere. The economic en-
vironment pointed tothe so called"technical recession" that
evolved into something unexpected in view of measures adopt-
ed due to the presidential re-election. However, reinsurance
contracts were not strongly impacted by the difficult period the
Brazilian economy is going through. According to the calcula-
tions of the regulatory Superintendence of Private Insurance
(Susep), reinsurance premiums of local reinsurance companies
registered an increase of 7.4% in 2014 in comparison to the per-
formance of the previous year, increasing from R$ 4.56 billion
to R$ 4.89 billion.
Since the opening of the reinsurance market in 2008, product
supply has increased, favoring competitiveness among the com-
panies of the sector and more attractive prices for the end cus-
tomer. Five years on from the opening of the market, the role of

Portas abertas a quem quer crescer
Open doors to those who seek to grow
Escola Nacional de Seguros inclui o resseguro em sua programação de eventos 
National School of Insurance includes reinsurance in its program



the industry in risk manage-
ment was consolidated partic-
ularly in risks related to cli-
mate change in Brazil and in
the rest of the world. Prob-
lems resulting from climate
issues have instigated the con-
cern of countries experiencing
tension because of the devas-
tating character of environ-
mental disasters. In addition
to that kind of negative risk
there is also the issue of the
use of current energy sources
and their impact on the econ-
omy and society.
Therefore, it is no coincidence
that the Brazilian Insurance
Confederation (CNseg) includ-
ed the debate of the issue of en-
ergy in Brazil on the agenda of
the 4th Rio de Janeiro Meeting
on Reinsurance, held on Janu-
ary 14th and 15th in Rio (read
article in this issue). “Our
School is a key partner that
works to better qualify agents
who operate in the marketplace
and keeps a close eye on train-
ing requirements” – said
Robert Bittar, President of the
National School of Insurance at
the opening of the meeting.

MBA and Courses

The National School of Insurance has included it in its extensive
program of events the strategically important topic of Reinsur-
ance. Starting in May running through July, for example, a
preparatory course to obtain Reinsurance Proficiency Certifica-
tion will be held both in São Paulo and Rio de Janeiro. Accord-
ing to the School, the aim is to prepare students for the Profes-
sional Certification exam through the "acquisition and
development of the technical skills required to operate in the In-
surance and Reinsurance markets, assuring the level of knowl-
edge of these professionals".
The School will deliver a course on the "Principles and Appli-
cations of Reinsurance" in Rio de Janeiro from August 17th-
September 1st, the aim is to identify the main features, theoret-
ical and practical aspects, and operating fundamentalsof Rein-
surance. In addition, it will offer the "Executive MBA in Insur-
ance and Reinsurance", in Rio de Janeiro, São Paulo and
Salvador. Thiscourse is consolidated as the main graduate for
insurance professionals who want to recycle their knowledges,
providing an upgrade to the career. So, basically, doors are open
to anyone who seeks to improve (and grow) in a sector that is
vital for the market. (AR)

aqueles voltados às altera-
ções climáticas no Brasil e
no planeta. Os problemas de-
correntes do clima desperta-
ram a preocupação dos paí-
ses que vivem um momento
de tensão em virtude do as-
pecto devastador dos sinis-
tros ambientais. Além desse
tipo de risco deletério, há a
questão do aproveitamento
das atuais fontes de energia e
seus impactos na economia e
na sociedade.
Não por acaso a Confedera-
ção Nacional das Segurado-
ras (CNseg) incluiu o debate
da questão energética no Bra-
sil na pauta do 4º Encontro
de Resseguro do Rio de Ja-
neiro, realizado nos dias 14 e
15 de abril, na capital flumi-
nense (leia matéria nessa edi-
ção). “A Escola Nacional de
Seguros é uma grande par-
ceira no aprimoramento dos
agentes que atuam nesse
mercado, sempre mantendo
um olhar atento às necessida-
des de capacitação”, declarou
o presidente da Escola, Ro-
bert Bittar (foto), durante a
abertura do encontro.

Cursos e MBA

Percebendo a importância estratégica do resseguro, já há algum
tempo a Escola o incluiu em sua vasta programação de cursos e
eventos. Entre maio e julho, por exemplo, será realizado o curso
preparatório Certificação de Proficiência em Resseguros, em
São Paulo e no Rio de Janeiro. O objetivo, segundo a Escola, é
preparar os candidatos que irão prestar o Exame para Certifica-
ção de Proficiência em Resseguros, por meio da “aquisição e de-
senvolvimento das competências técnicas necessárias para atuar
no mercado de seguros e resseguros, assegurando o nível de co-
nhecimento desses profissionais”.
De 17 de agosto a 1° de setembro, a Instituição promoverá o cur-
so técnico “Resseguro – Princípios e Aplicação”, no Rio de Ja-
neiro, que visa identificar as principais características do resse-
guro, aspectos teóricos, práticos e fundamentos operacionais.
A Escola também abriu turma do MBA Executivo em Seguros
e Resseguro, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador.
Esse curso está consolidado como a principal pós-graduação pa-
ra os profissionais de seguros, que desejam atualizar a aprimorar
conhecimentos, conferindo um upgrade à carreira. Enfim, as
portas estão abertas a quem quer se desenvolver (e crescer) em
um segmento vital para o mercado.                                     (AR)
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Após encerrar o ano de 2014 com um resultado líquido de R$
602 milhões, que corresponde a um ROE (retorno ao acionista)
próximo a 23%, o IRB Brasil RE, maior ressegurador latino-
americano, termina o primeiro trimestre de 2015 superando, mais
uma vez, as expectativas para o período, com um resultado lí-
quido neste primeiro trimestre de R$ 130 milhões, quase três ve-
zes o registrado no primeiro trimestre do ano passado. 
O total de prêmios emitidos no Brasil praticamente dobrou, pas-
sando de R$ 343 milhões no primeiro trimestre de 2014 para R$
676 milhões no mesmo período de 2015. Esse crescimento está
distribuído por todas as linhas de negócios da empresa, o que es-
pelha consistente resultado da operação de resseguros no Brasil.  
O time do IRB, que teve no ano passado um valioso reforço, a
partir da chegada do novo Vice-Presidente de Resseguro, José
Carlos Cardoso, não somente superou as expectativas no País,
como também nos negócios da empresa realizados no exterior:
o prêmio emitido fora do Brasil aumentou quase sete vezes, sal-
tando de R$ 25 milhões no primeiro trimestre de 2014 para R$
163 milhões no mesmo período deste ano. Esse valor representou
20% dos prêmios totais do IRB nesse primeiro trimestre. 
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Notável expansão em toda    
Notable expansion in every   

Maior ressegurador latino-americano, IRB Brasil RE ampliou em três vezes seu       
Largest Latin American Reinsurer has expanded three times its net income  in    

After closing the year of 2014 with a net profit of R$ 602 mil-
lion, which represents a ROE close to 23% IRB Brazil RE, the
largest Latin American reinsurer, ends the first quarter of 2015
surpassing IRB Brazil RE expectations for the period once again.
It recorded a net profit of R$ 130 million in this first quarter, al-
most three times greater than the registered in the first quarter
of last year.
The total of premiums issued in Brazil nearly doubled increasing
from R$ 343 million in the first quarter of 2014 to R$ 676 mil-
lion in the same period of 2015. That increase in growth was ob-
served across the company’s lines of business which reflects the
consistent result of reinsurance operations in Brazil.
José Carlos Cardoso has become an invaluable asset since he
joined the team at IRB last year as the new Vice-President of
Reinsurance. He has not only exceeded expectations in the coun-
try but also in the company's business operations overseas. The
premium issued outside of Brazil increased almost seven times
from R$ 25 million in the first quarter of 2014 to R$ 163 million
in the same period of this year. That amount represented 20% of
the total premiums of IRB in this first quarter.
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   as linhas de negócio
   y line of business

            resultado  líquido no primeiro trimestre
              the first quarte

O prêmio ganho, mesmo com a
mudança de regra de cálculo da
PPNG - Provisão de Prêmios
Não Ganhos - aumentou quase
40%, saindo de R$ 418 milhões
para R$ 570 milhões no mesmo
período. 
Fernando Passos, Vice-Presiden-
te Financeiro, que também pas-
sou a liderar a equipe de investi-
mentos do IRB Brasil RE no ano
passado, afirma que o "resultado
líquido da empresa foi fortemen-
te influenciado por uma maior integração entre as Áreas Opera-
cional, Financeira e Administrativa da empresa, que traz ganhos
de sinergia deixando a companhia mais eficiente e competitiva".
E complementa: “Tivemos melhorias significativas em pratica-
mente todos os indicadores da companhia: o prêmio ganho au-
mentou quase 40%, o resultado financeiro aumentou 2,5 vezes e
a despesa administrativa mantém-se em declínio".

The earned premium, despite
the change in the rule for cal-
culating the Unearned Premi-
um Reserve - increased almost
40%, from R$ 418 million to
R$ 570 million in the same
period.
Fernando Passos, Financial
Vice-President, who also start-
ed to lead the investment team
of IRB Brazil RE last year said
"the net result of the company
was strongly influenced by a

greater integration between the Operational, Financial and Ad-
ministrative areas of the company, there were gains in synergy
which made the company more efficient and competitive". He
added: "We had significant improvements in virtually every
company indicator: the earned premium increased by nearly
40%, the financial result increased 2.5 times and the adminis-
trative expenses remain in a decline".

“... O resultado líquido da empresa foi
fortemente influenciado por uma maior
integração da áreas operacional,
administrativa e financeira....”

“...The net result of the company was
strongly influenced by a greater
integrationetween the operational,
financial and administrative...”
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“O IRB Brasil RE é totalmente favorável a criação de um
polo regional ou internacional de Resseguro no Brasil.
Sendo a nossa sede no Rio de Janeiro, e tendo perto ao
edifício da empresa um terreno nosso, no qual preten-
demos desenvolver um empreendimento imobiliário em
um futuro próximo, realmente vemos como uma opor-
tunidade, não só para o IRB, mas como para o próprio
setor de seguro do Brasil.
Acho que naturalmente o empreendimento irá atrair muita
atenção dos seguradores, resseguradores, brokers e pres-
tadores de serviço que giram em torno dessa indústria.
O local onde será realizado o empreendimento imobi-
liário é privilegiado, com vista magnífica para a Baía de
Guanabara, em frente ao aeroporto Santos Dumont.
Além disso, o Rio de Janeiro é uma cidade que tem um
forte apelo em relação à presença do executivo estran-
geiro, que gosta de vir fazer negócios aqui.
Não tenho dúvida de que as coisas estão se organizando
mundialmente em polos regionais, como acontece na
Ásia, na Europa e em outros locais. Uma cidade, ou um
país, acaba concentrando a atuação de alguns setores.
E no resseguro não é diferente. Posso citar por exemplo
Bermuda, como um centro que congrega profissionais
de muitas empresas do segmento, da mesma forma que
a Suíça, Londres, Cingapura e outros. Acho, nesse senti-
do, que o Rio de janeiro tem tudo para ser um desses po-
los regionais também.
No que depender do IRB, essa iniciativa vai seguir adian-
te; vai ser sucesso, e, obviamente, tendo em vista esse
empreendimento de padrão excelente que faremos em
breve, achamos que isso pode ser, também, um impulso
para criação do Polo de Resseguro aqui, na cidade do Rio
de Janeiro.”

Leonardo Paixão, presidente do IRB Brasil RE.

"IRB Brasil RE fully supports the creation of a re-
gional or international hub of Reinsurance in
Brazil. Our headquarters are in Rio de Janeiro and
we own property close by where we plan to de-
velop real-estate in the near future. We see the
creation of a hub as an opportunity not only for
IRB but for the whole insurance sector in Brazil.
I think that the project will naturally attract much
attention from insurers, reinsurers, brokers and
service providers of the industry.
The area where the real-estate enterprise will be
established is a privileged area with magnificent
views of the Guanabara Bay in front of Santos Du-
mont airport. In addition, Rio de Janeiro is a city
that appeals strongly to foreign executives who
like to come here to do business.
I have no doubt that markets worldwide are get-
ting organized into regional hubs as they have in
Asia, Europe and other places. Cities and coun-
tries end up concentrating specific sectors of
business in certain areas.
And things are no different with the reinsurance
sector. For example, Bermuda is a hub that brings
together many professionals and companies of
the sector just like Switzerland, London, Singa-
pore and others. In that sense I think that Rio de
Janeiro has everything to also become a hub.
IRB will make the effort and invest in the proj-
ect. We are certain it will be successful and giv-
en the excellent standard of the enterprise to
begin soon we believe it will boost the creation
of a Reinsurance hub here in the city of Rio de
Janeiro."

Leonardo Paixão, president of IRB Brasil RE.
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“O IRB Brasil RE é totalmente
favorável a criação de um polo
regional ou internacional de
resseguro no Brasil”
"IRB Brasil RE fully supports
the creation of a regional or
international hub of
Reinsurance in Brazil”
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Sobre o IRB Brasil RE

O IRB Brasil RE tem 76 anos de experiência nesse mercado,
atuando em todas as linhas de negócio. Há três anos, mantém
rating excelente (A-), em avaliação realizada pela AM Best,
que o credencia a atuar nos principais contratos do mercado
segurador nacional e internacional. Hoje, na condição de em-
presa privada desde 1º de outubro de 2013, está muito mais
competitivo e ágil em suas operações com clientes e nos in-
vestimentos de ativos, tendo como meta torna-se um dos maio-
res resseguradores globais nos próximos anos.
Fundado em 1939, o IRB desenha planos e coberturas de res-
seguro de acordo com as necessidades de cada cliente. Em res-
posta ao fim do monopólio, ocorrido em 2007, a empresa tam-
bém passou a buscar novas oportunidades de negócio com o
objetivo de diversificar sua exposição geográfica e tirar van-
tagem de seu excesso de capital. Desde então, a resseguradora
vem expandindo suas operações internacionais com foco es-
pecial na América Latina e no continente africano. Sediada no
Rio de Janeiro, o IRB tem sucursais em São Paulo, Londres e
Buenos Aires, além de subsidiárias em Nova York.

(fonte: IRB Brasil RE)

About IRB Brasil RE

IRB Brasil RE has 76 years of experience in the market and
operates in every line of  business. It has been received an ex-
cellent rating (A-) for the last three years as a result of the eval-
uation conducted by AM Best. This qualifies IRB to operate
in major contracts of the national and international insurance
market. Currently, as a private company since October 1st,
2013, it is much more competitive and agile in its operations
with customers and asset investments. Its goal is to become
one of the largest global reinsurers in the coming years.
Founded in 1939, IRB draws reinsurance plans and coverage
according to the    needs of each client. In response to the end
of the monopoly in 2007, the company also began to seek new
business opportunities in order to diversify its geographic
presence and take advantage of its capital surplus. Since then,
the reinsurer has expanded its international operations with
special focus on Latin America and the African continent.
Headquartered in Rio de Janeiro, IRB Brasil RE has branches
in São Paulo, London and Buenos Aires, as well as sub-
sidiaries in New York.

(source: IRB Brasil RE)
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Visando promover e consolidar um ambiente cada vez mais fa-
vorável aos negócios do corretor de seguros, o Sincor-SP investe
em frentes de empreendedorismo e relacionamento. Esse tem si-
do um dos diferenciais da gestão do presidente da entidade, Ale-
xandre Camillo, desde que assumiu o cargo, em maio do ano
passado.  “O mercado de seguros tem muito para se desenvolver
no País e existem alguns ramos pouco explorados, além de ou-
tros que necessitam de qualificação contínua e proatividade da
categoria. Cumpre ao Sindicato orientar o corretor e fornecer os
recursos para facilitar a sua atuação”, diz Camillo.
No balanço de um ano de gestão bem sucedida, Camillo chama
a atenção para o modelo de administração aplicado ao Sincor-
SP, além de eventos com foco no desenvolvimento empresarial
dos corretores de seguros. “Abrindo espaço para debates que es-
timulam o entendimento da categoria em relação aos processos
do dia a dia, lançamos o Encontro de Corretores de Seguros Em-
preendedores, que consiste em reuniões locais nas 30 regionais
da entidade, sempre ancoradas em temas de interesse coletivo,
como `Discutindo e fortalecendo o nosso negócio´ e `Como ser
um empreendedor de sucesso´”, avalia Camillo.
Em linha com tal abordagem, a entidade também conta agora
com o Programa Corretor de Seguros Empreendedor, que visa
incentivar os profissionais a desenvolver diferenciais de negó-

A hora e a vez do co    
Times are ripe for e    

Presidente do Sincor São Paulo,
Alexandre Camillo, faz balanço de 
ações em benefício da categoria,
reforçando o perfil empreendedor
dos corretores de seguros

Sincor-SP President Alexandre Camillo
takes stock of actions to benefit the
sector, reinforcing the entrepreneurial
profile of insurance brokers
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cios através de parcerias e alinhamentos estratégicos. A iniciativa
é dividida em três módulos: Capacitação, que estimula a espe-
cialização nas diversas áreas que cercam a atividade de correta-
gem de seguros; Benefícios, que amplia o portfólio de vendas
do corretor na área de pessoas; e Oportunidades, que auxilia os
associados a investir em estratégias e gestão de negócios.
“Outra importante realização é a parceria com o Sebrae-SP para
desenvolvimento de projetos de capacitação, com palestras e
orientações, que devem auxiliar o corretor a abrir e fazer crescer
sua empresa. Nesse âmbito, já lançamos a Cartilha do Corretor
de Seguros Empreendedor, que traz dicas de gestão e marketing
para pequenos negócios, incluindo abordagens como cenário e
tendências, dimensionamento de equipe e capacitação, entre ou-
tros”, acrescenta Camillo.
Seeking to promote and consolidate a business environment that
is increasingly promising for insurance brokers, Sincor-SP in-
vests in the entrepreneurship and relationship fronts. This has
been one of the marks in the management of Alexandre Camillo,
union´s chairman in office since May 2014. “The Brazilian in-
surance market has plenty of room for growth, there are under-
explored niches, in addition to others that need continuous qual-
ification and proactivity from ttheir professions. It is the Union’s
responsibility to guide brokers and to provide them with re-
sources that will make their job easier”, says Camillo.
After one year of successful management, Camillo calls atten-
tion to the management model adopted by Sincor-SP and to the
events focused on the entrepreneurial development of insurance
brokers. Camillo explains: “by launching the Insurance Entre-
preneurs Meeting, we have opened space for debates that help
the professionals to understand everyday processes. The meet-
ings are held at one of the Union’s 30 regional offices and are
always based on topics of interest to everyone, like ‘Discussing
and Reinforcing our Business’ or ‘How to Be a Successful En-
trepreneur’.”
In line with that approach, the Union now also relies on an In-
surance Brokerage Entrepreneur Program. This program aims at
encouraging professionals to establish partnerships and align
their strategies in order to distinguish the insurance business .
The program is divided into three modules, namely Training, to
encourage specialization in the different areas surrounding the
insurance broker activity; Benefits, to expand the broker’s sales
portfolio for individuals; and Opportunities, which helps asso-
ciates to invest in strategies and in business management.
“Another important accomplishment is the partnership with Se-
brae-SP (Brazilian Micro and Small Business Support Service)
in order to develop training projects.  These include lectures and

guidance to help brokers start and develop their own business.
In this sense, we have already launched the Insurance Entrepre-
neur’s Booklet, with tips on management and marketing for
small businesses, including approaches like market scenarios
and trends, team sizing and training, among others”, explains
Camillo.

Dicas valiosas

Ele aponta que a intenção do acordo com o Sebrae-SP é incen-
tivar a atitude empreendedora e fornecer dicas valiosas para o
sucesso da categoria, reforçando que empenho e dedicação,
além da vontade de aprender continuamente, estão na base do
sucesso empresarial. “É assim que o convênio com Sebrae-SP
será ampliado e, em breve, teremos muitas novidades, incluin-
do cursos, palestras, workshops, inclusive à distância, tudo que
permita estimular quem já é empreendedor e atender quem de-
seja se tornar”.
Também nessa linha, o próximo grande evento da entidade será
o Oficinas de Empreendedorismo, que pretende reunir mais de
1.200 corretores de seguros em Atibaia, no Estado de São Paulo,
durante os dias 19 e 21 de junho. A ideia é aprimorar o perfil
inovador da categoria e a programação contempla temas volta-
dos à liderança, administração e vendas, por meio de palestras
diferenciadas e dinâmicas corporativas.

Invaluable Tips

Camillo points out that the goal of Sebrae-SP agreement is to
encourage an entrepreneurial attitude as well as to bring invalu-
able tips for successful ventures. The idea is to emphasize that
commitment and dedication, in addition to the will to continu-
ously learn, are key to the success of an entrepreneur. “With that
in mind, the agreement with Sebrae-SP will be expanded and we
will soon have many innovations, including courses, lectures,
workshops – also distance education – and anything allowing us
to encourage those who are already entrepreneurs and those who
want to become entrepreneurs.”
Along those lines, the next major event of the Union will be the
Entrepreneurship Workshop, which aims to bring together over
1,200 insurance brokers in Atibaia, São Paulo State, from June
19 to 21. The idea is to improve the innovation profile in the sec-
tor. The program will cover topics that focus on leadership, man-
agement and sales delivered in tailored lectures and corporate
dynamics. 

      orretor de seguros empreendedor
    entrepreneur insurance brokers 



Transparência

Camillo lembra que todas as iniciativas do Sindicato têm a mar-
ca da transparência e que esse aspecto foi enfatizado com o lan-
çamento de modelo inovador de prestação de contas da entida-
de.  “Para facilitar a compreensão dos números, utilizamos fotos,
descritivos e tabelas que potencializam o interesse pela consulta
dos registros da entidade no que diz respeito às receitas e des-
pesas, assim como aos números referentes ao patrimônio, reser-
vas, aplicações e tributos”, explica. 

O presidente do Sincor-SP comenta
ainda que as decisões da entidade são
pautadas em resultados sustentáveis,
buscando a utilização inteligente dos
recursos e o superávit nas frentes de
trabalho. “Temos de destacar o saldo
amplamente favorável ao Sindicato e
à categoria, de modo que o mantra do
empreendedorismo, que é visível em
todas as nossas iniciativas, também
fica evidente no compromisso com as
demonstrações contábeis, confirman-
do que a gestão do Sincor-SP é cada
vez mais profissionalizada e empre-
sarial”, conclui Camillo.

(Texto: Sincor-SP)
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Transparency

Camillo reminds us that all activities of the Union bear the
mark of transparency, which has also been emphasized by
launching an innovative accountability model in the organ-
ization. “To make it easier to understand the figures, we
use pictures, descriptions and tables to attract interest to
the entity’s data on income and expenses, as well as in fig-
ures regarding property, reserves, investment and taxes”,
he explains.

Sincor-SP President also explains
that the organization’s decisions fol-
low sustainable results and seek to
make wise use of resources and sur-
plus in the areas of activity. “We
have to highlight a largely favorable
balance for both the Union and the
sector. The entrepreneurship mantra
is visible in all our activities and
therefore it becomes evident in our
commitment with the financial
statements. This shows that Sincor-
SP management is increasingly be-
coming more professional and en-
trepreneurial”, concludes Camillo.

(Source: Sincor-SP)

De 19 a 21 de Junho, evento
da Sincor-SP, Oficinas de
Empreendedorismo, pretende
reunir mais de 1.200 corretores
de seguros em Atibaia, no
Estado de São Paulo.

Over 1,200 insurance brokers are
expected to gather for the
Entrepreneurship Workshops, a
Sincor-SP event to be held from
June 19 to 21 in Atibaia, São
Paulo State.

BROKERS





Os complexos industriais, de agroindústria, de mineração/pro-
cessamento, infraestrutura e assim por diante, estão em constante
alteração, seja em função de novos investimentos ou desinves-
timentos provocados por mudanças no panorama do mercado,
inovações tecnológica ou novas configurações nas estratégias
de produção globalizada.
Desta maneira, é fácil perceber a importância do constante mo-
nitoramento dos valores em risco visando evitar o pagamento de
prêmios super ou subestimados. No primeiro caso, o segurado
estaria desperdiçando dinheiro, no segundo correria o risco de
entrar em cláusula de rateio no caso de um sinistro.
No passado era comum que a determinação do montante segu-
rado tivesse como base o valor contábil dos ativos. Naturalmen-
te, essa prática, hoje não tão comum, mas ainda utilizada, é ex-
tremamente inadequada, pois até 1995 o valor residual contábil
era depreciado e corrigido monetariamente, porém a partir dessa
data o valor residual contábil passou a ser somente depreciado,
deixando de existir a correção monetária. Assim, fica claro que
o valor residual contábil apresenta uma curva de valorização in-
versa daquela do custo de reposição (novo ou depreciado).
Dessa forma, vemos que a avaliação técnica dos ativos, efetuada
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Agribusiness, mining/processing, infrastructure and other in-
dustrial complexes are constantly changing whether it is the
result of new investments or of the withdraw of investments
resulting from changes in the panorama of the market, tech-
nology innovations or new configurations in globalized man-
ufacturing strategies.
Thus it becomes easy to realize the importance of constant con-
trol of assets in risk with the objective of avoiding the payment
of overestimated and underestimated premiums. In the first
case, the insured would be wasting money and in the second
case he would be at risk of entering into a sharing clause in the
event of loss.
In the past it was common to have the total amount insured de-
termined based on the book value of the assets. Naturally, that
practice which is no longer so common but still used is extreme-
ly inadequate because until 1995 the residual book value was
detracted from the value and adjusted for price-level restatement.
However, from 1995 onwards the residual book value began to
only be detracted from the value and no longer adjusted for
price-level restatement. Therefore, it becomes evident that the
residual book value displays an inverse valuation curve to the

Avaliação patrimonial
Asset assessment

“A importância do constante
monitoramento dos valores em risco
visa evitar o pagamento de prêmios
super ou subestimados”

“The importance of constant control of
assets in risk to avoid the payment 
of overestimated and underestimated
premiums”

Luiz Alberto M. S. Pavão é diretor de Operações e Assuntos
Internacionais da Engeval Engenharia de Avaliações Ltda
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por empresa especializada em engenharia de avaliações e de
acordo com as determinações normativas da NBR 14653 da
ABNT, é a única maneira segura para a real apuração do valor
em risco. 
Uma avaliação técnica para fins de seguro deve contemplar, en-
tre outros procedimentos: vistoria detalhada de cada ativo; co-
tações ou orçamentos para determinação do valor de reposição
novo; e cálculo da depreciação técnica, necessária para o esta-
belecimento do valor máximo para seguro e valor atual. 
Outro aspecto importante da avaliação técnica periódica para
efeito de seguro é a especial atenção com o valor dos ativos im-
portados. O Infográfico abaixo mostra
a evolução dos índices de preço para a
construção civil (IPCE – PINI), máqui-
nas e equipamentos nacionais (Coluna
12 – FGV), e bens importados em USD,
principal moeda utilizada em operações
internacionais.
Como podemos observar, a evolução do
preço de bens nacionais está dissociada
da evolução do preço dos bens impor-
tados em USD. O mesmo gráfico mos-
tra o perigo das apólices contratadas
e/ou indexadas em USD. Nesse caso,
teríamos que no final do período, en-
quanto que os bens nacionais tiveram
um aumento de 32%, o valor do USD
apresentou alta de52%.
Outra vantagem da contratação de ava-
liação técnica para fins de seguro, é que as informações contidas
nos laudos, complementadas pelos investimentos e desinvesti-
mentos ocorridos a cada ano e devidamente informados pelo se-
gurado, permitem a segura atualização técnica do VR (corre-
ção/depreciação) no período entre as avaliações periódicas.
Portanto, o relatório de avaliação espelha a realidade do imobi-
lizado técnico operacional e fornece para os Gestores de Risco
importantes ferramentas para formatar as apólices e negociar
com as seguradoras condições diferenciadas no que diz respeito

replacement cost (new or detracted). 
We can therefore observe that the technical appraisal of assets
when carried out by a company specialized in engineering
appraisals and according applicable norms (ABNT NBR
14653) is the only safe way to obtain an accurate appraisal
of the asset risk. 
A correct appraisal for insurance purposes should among other
procedures consist of: detailed inspection of each asset, quotes
and budgets to determine replacement value of the asset, calcu-
lation of the depreciation required to establish the maximum val-
ue for the insurance and current value. 

Another important aspect in periodic ap-
praisals for insurance purposes is to give
special attention to the value of imported
assets. The graph that follows shows how
price indexes evolve in civil construction
(IPCE – PINI), local machinery and
equipment (Column 12 – FGV), and im-
ported goods in US dollars, the main cur-
rency used in international operations.
As we can observe the prices of local
goods is not associated with the evolu-
tion of the US dollar prices of imported
goods. The graph also shows the threat
of insurance policies issued or indexed
based o US dollars. In that case we
would have at the end of the period ob-
served that while local goods show an
increase of 32% the US dollar dis-

played an increase of 52%.
Another advantage of hiring an appraisal for insurance pur-
poses is that the information contained in the report, comple-
mented with investments made or losses incurred every year
duly informed by the insured allow safe updating of the value
VR (correction/depreciation) within the period between the
periodic appraisals.
In that sense, an appraisal report reflects the reality of the oper-
ational asset and provides Risk Managers with important tools

O laudo técnico de avaliação para fins de seguro 
deverá apresentar as seguintes informações: 

1.  Caracterização da unidade avaliada;
2.  Metodologia adotada e procedimentos, 
     descrição detalhada dos bens; 
3.  Valor de reposição/reprodução novo; 
4.  Fatores de depreciação física técnica adotados; 
5.  Valor atual; 
6.  Valor máximo para seguro; 
7.  Valor do dano elétrico; 
8.  Fontes de obtenção dos valores.

The appraisal report for insurance purposes
should contain the following information: 

1.  Appraised asset description;
2.  Adopted methodology and procedures,
     detailed description of the assets; 
3.  Value of a replacement and of the 
     reproduction of a new asset; 
4.  Physical depreciation factors adopted; 
5.  Actual value; 
6.  Maximum value for insurance; 
7.  Electrical damage value; 
8.  Sources for values obtained.

Seguradoras e
resseguradoras, na
contratação de uma apólice
“a primeiro risco absoluto”,
exigem um laudo de
avaliação
Insurers and Reinsurers,
require an appraisal report
for the contracting of a
policy of “first absolute risk”



a custos, franquias e cláusulas especiais, além da real e segura
definição doLMI - Limite Máximo Indenizável, PMP - Perda
Maxima Possível, DMP - Dano Máximo Provável. Além disso,
é importante lembrar que as Seguradoras e Resseguradores, na
contratação de uma apólice “a primeiro risco absoluto”, exigem
um laudo de avaliação.
Finalmente é oportuno ressaltar que o mesmo cuidado dispen-
sado à escolha da corretora e seguradora deve ser também to-
mado na determinação dos valores em risco, pois esse é o pri-
meiro passo para um seguro bem contratado.
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to format policies and negotiate interesting cost, deductibles and
special clause conditions with insurers in addition to safely
defining the actual Maximum Indemnity Limit, Maximum Pos-
sible Loss, Maximum Probable Damage. In addition, it is im-
portant to remember that Insurers and Reinsurers require an ap-
praisal for coverage on a first absolute risk policy.   
Finally, it is good to bear in mind that the same caution taken
when choosing a broker and an insurer should be taken in deter-
mining values at risk because that is exactly the first step to hav-
ing good insurance.

Para demonstrar a importância da avaliação técnica,
o infográfico abaixo mostra a comparação entre o
valor residual contábil, valor de reposição novo e va-
lor atual (tecnicamente depreciado) de um equipa-
mento adquirido em dezembro de 2009 pelo valor
de R$ 1 milhão, abrangendo o período até dezembro
de 2014.

Esclarecemos que na elaboração da curva que refle-
te o valor de reposição novo do equipamento foi
adotada a variação do índice de preços da “Coluna
12 – FGV” (quadro ao lado). Para a curva que mostra
o valor atual foram adotados fatores de depreciação
técnica considerando uma vida útil de 20 anos, valor
residual de 15%, condições adequadas de manuten-
ção e com um turno de trabalho.
O gráfico nos mostra que no final do período o valor re-
sidual contábil representava apenas 45% do valor de
reposição novo e 57% do valor de reposição deprecia-
do (valor atual). O que pretendemos demonstrar por
meio do exemplo acima é que a adoção de valores con-
tábeis para a determinação do montante segurado le-
varia a um valor subestimado provocando, em caso de
sinistro, a ocorrência da cláusula de rateio.

In order to demonstrate the importance of an ap-
praisal the graph (left) shows the comparison be-
low the residual book value, replacement value
and actual value (technically depreciated) of an
equipment since it was acquired in December
2009, for the value of R$ 1 million, until Decem-
ber 2014.
Please note that to obtain the curve that reflects
the new replacement value for the equipment
Column 12 of the FGV price index fluctuation was
adopted. For the curve that shows the actual val-
ue technical depreciation factors were adopted
considering a 20 year useable life, residual value
of 15%, adequate maintenance conditions and a
normal work shift.
The graph shows that at the end of the period the
residual book value was only 45% of the replace-
ment value for a new equipment and 57% of the
value of the depreciated replacement (actual val-
ue). What we intend to demonstrate with the ex-
ample is that adopting book values to determine
the value of insurance leads to an underestimated
value and result in the event of entering into a
sharing clause in the event of a loss.
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A JBO Advocacia realizou, no dia
7 de maio de 2015, o Seminário
Regulação de Sinistros em Gran-
des Riscos para marcar a sua nova
fase de atuação, em novo endereço
no bairro de Pinheiros. 
Parceira do DAC Beachcroft, a
JBO trouxe ao evento os sócios do
escritório inglês do Chile, Colôm-
bia, México, Espanha e Londres
para compor o panorama regulató-
rio atual da América Latina e Eu-
ropa, com enfoque na regulação de
sinistros de grandes riscos.
Para Marcia Cicarelli Barbosa de Oliveira, sócia da JBO, o
evento agregou informações importantes aos profissionais
do mercado de seguros brasileiro e demonstra a importância
do Brasil como hub de seguros e resseguros na América La-
tina. “A regulação de sinistros em grandes riscos é matéria
de alta complexidade, pois envolve muitas partes e interesses
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JBO Advocacia, a Brazilian law firm,
held a Seminar on Loss Adjustment
in Major Risks on May 7, 2015 in or-
der to mark a new phase for the prac-
tice in which operations are now con-
ducted from its new office in the
district area of Pinheiros in the city of
São Paulo.
Partner in a cooperation agreement
with DAC Beachcroft, an internation-
al legal business, JBO brought to the
event members from its offices in
Chile, Colombia, Mexico, Spain and
London to compose the current regu-

latory outlook in Latin America and Europe with focus on major
risk claim handling.
According to Marcia Cicarelli Barbosa de Oliveira, partner at JBO,
the event brought additional information for professionals of the
Brazilian insurance market and showed the importance of Brazil
as an insurance and reinsurance hub in Latin America. “Major risk

Por meio da análise de casos práticos, representantes da América Latina e Europa
apresentaram conflitos judiciais envolvendo a regulação de sinistros de grandes riscos
Latin American and European representatives presented case study analyses on legal
disputes involving major risk claim handling

Evento da JBO expõe as controvérsias de       
JBO presents seminar on major risk loss    

“A regulação de sinistros em
grandes riscos é matéria de alta
complexidade, pois envolve
muitas partes e interesses nem
sempre convergentes”

“Major risk claim handling is a high
complexity issue because it
involves many parties and interests
that are not always convergent“

Márcia Alves

Barbosa: “Tenho orgulho de nossa trajetória exitosa e da associação com a DAC Beachcroft”



nem sempre convergentes. Por isso, é importantíssimo agir
rápido, assegurar uma comunicação clara e eficiente entre os
envolvidos e atuar de forma preventiva para evitar o litígio.
A ideia desse seminário foi justamente compartilhar as novas
legislações de seguros de outros países e, principalmente, a
experiência prática dos profissionais na regulação de sinis-
tros, apresentando os conflitos e as soluções encontradas”,
disse.

Chile: Cláusulas LEG

Em sua apresentação, Andrés Amunátegui, sócio do DAC
Beachcroft Chile, analisou a aplicação das cláusulas LEG
(London Enginering Group) para o caso específico da cons-
trução de planta de ácido sulfúrico no norte do país. A recla-
mação por danos físicos era de US$
9 milhões e a de ALOP (cobertura
para perdas de lucro esperado) no
valor de R$ 18 milhões. No caso
em questão, o defeito na solda de
cinco tubos paralisou a obra para
determinação da causa do sinistro.
Entretanto, o segurado, presumindo
dano generalizado aos demais
1.765 tubos, requereu 100% da in-
denização.
A apólice original previa indeniza-
ção apenas para os danos físicos
nos cinco tubos defeituosos. Mas,
também determinava a aplicação
simultânea das cláusulas LEG 2/96
e 3/2006, que possuem previsões
diversas sobre a cobertura do defei-
to. Segundo Amunátegui, uma das
interpretações levava à conclusão de que o sinistro estaria co-
berto. Este entendimento acabou prevalecendo nos tribunais
chilenos, com base na presunção de dano generalizado na cal-
deira a partir dos tubos defeituosos.
A seguradora-subrogada tentou o regresso contra o fabricante
dos tubos. Todavia, o fabricante conseguiu fazer prevalecer a
cláusula de arbitragem prevista no contrato de construção ori-
ginal, que remetia à Câmara de Nova Iorque, a qual entendeu
pela prescrição da demanda. Amunátegui concluiu sobre o pe-
rigo de inserção de cláusulas LEG na apólice sem uma tradu-
ção adequada, o que acaba permitindo uma interpretação mais
ampla do que a intenção real de cobertura. Além disso, ele ob-
serva que “é preciso fixar a jurisdição e a legislação do local
do sinistro para o direito de regresso da seguradora”.

claim handling is a high complexity issue because it involves many
parties and interests that are not always convergent. Therefore, it
is essential to act fast, ensure clear and efficient communication
among those involved and to act preventively in order to avoid lit-
igation. The idea behind the Seminar was precisely to discuss the
new insurance legislation of other countries and especially the
practical experience of major risk claim handling professionals by
showcasing disputes and solutions found”, said Cicarelli.

Chile: LEG Clauses

In his presentation, Andrés Amunátegui, partner at DAC Beachcroft
Chile, examined the implementation of the LEG (London Engi-
neering Group) clauses for the specific case of the construction of
a sulphuric acid manufacturing plant located in the North of the

country. The claim for physical dam-
ages was of US$ 9 million and the
ALOP (Advance Loss of Profit) was
of R$ 18 million. The case described
a defect in the welding of five pipes
that resulted in the suspension of the
works in order to determine the cause
of the accident. However, the insured,
assuming generalized damage to the
other 1,765 tubes requested 100% of
compensation.
The original policy established com-
pensation only for physical damages
to the five defective pipes. However,
it also determined the simultaneous
application of LEG clauses 2/96 and
3/2006, which have different stipula-
tions about defect coverage. 
According to Amunátegui, one of the

interpretations led to the conclusion that the claim should be cov-
ered and that understanding eventually prevailed in Chilean
courts, based on the presumption of a generalized damage to the
boiler, resulting from the defective pipes.
The subrogated insurer tried the recourse against the manufacturer
of the pipes. However, the manufacturer was able to enforce the
arbitration clause established in the original building contract,
which referred to the Chamber in New York that considered the
demand prescribed. Amunátegui concluded making an alert to the
inclusion of LEG clauses in policies without proper translation
which in this case allowed for a broader interpretation than the
actual intention of coverage. In addition, he points out that “it’s
necessary to specify the jurisdiction and applicable legislation for
the insurer’s right of recourse”.
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      sinistros de grandes riscos em seis países
      adjustment in six countries

Amunátegui analisou cláusulas LEG



Colômbia: Sinistro de aviação

Camila de La Torre, sócia do DAC Beachcroft, apresentou o ca-
so de um acidente com um Boeing 737-700, com 121 passagei-
ros e seis tripulantes, em que dois morreram e os demais sofre-
ram graves lesões. Ela ressaltou a importância de uma atuação
imediata dos advogados, contatando todas as vítimas e familia-
res pessoalmente para quantificar os danos, adiantar custos e fa-
zer acordo extrajudiciais evitando litígios, uma vez confirmada
a cobertura.
Segundo Camila de La Torre, as leis colombianas consideram a
vítima beneficiária e, portanto, com poder para demandar dire-
tamente a seguradora. A advogada relatou que a regulação de
sinistros foi difícil e trabalhosa, sobretudo para estabelecer a ex-
tensão dos danos.
Ela concluiu que em caso de sinistros aéreos não é recomendado
adiantar nenhum ato que denote a aceitação de cobertura antes
de verificar se estão excluídas da apólice. “Em caso de paga-
mento antecipado, o acordo deve ser por escrito e expressar, cla-
ramente, que não representa a aceitação de responsabilidade,
pois pode afetar o prazo de prescrição”, disse.

JBO Advocacia

No encerramento do evento, o fundador da JBO, Joaquim Bar-
bosa de Oliveira, comentou sobre as conquistas do escritório.
“Tenho orgulho de nossa trajetória exitosa e da associação com
o DACBeachcroft. A JBO vem se pautando com muita seriedade
e não à toa é conhecida por sua ética e transparência”, disse.
O seminário contou com palestra de Marcia Cicarelli Barbosa
de Oliveira, sócia da JBO Advocacia e representante do Brasil
no evento; além de outros sócios do DAC Beachcroft: José Luis
Arce Fernández (México); Gustavo Blanco (Espanha); Matthew
Wescott e Anthony Menzies (Londres).
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Colombia: Aeronautics Claim

amila de La Torre, partner at DAC Beachcroft, presented the
study case of an accident with a Boeing 737-700 that involved
121 passengers and six crew members, in which two died and
the others suffered serious injuries. She emphasized the impor-
tance of immediate action from lawyers personally contacting
victims and their families to measure damages, anticipate costs
and make extrajudicial agreements to avoid litigation, once the
coverage is confirmed.
According to Camila de La Torre, Colombian laws consider vic-
tims as a beneficiaries and, therefore, they are entitled to make
demands directly to the insurer. The lawyer reported that claim
handling was difficult and laborious, especially to establish the
extent of the damages.
She concluded that in case of air accidents, it is not recom-
mended to anticipate any act that would denote the acceptance
of coverage before checking if there is policy exclusion. “In

case of prepayment, the agreement must be in
writing and must clearly express that it does not
represent the acceptance of liability, as it may af-
fect the statutes of limitation period”, she said.

JBO Advocacia

Joaquim Barbosa de Oliveira, founder of JBO Ad-
vocacia, delivered a closing speech in which he
shared the achievements of the office. “I am proud
of our successful trajectory and cooperation agree-
ment established with DAC Beachcroft. JBO has
been proceeding in earnest and it is no coincidence
the firm is renowned for its ethics and transparen-
cy”, he said.
The Seminar featured the lecture of Marcia Cicarelli
Barbosa de Oliveira, partner at JBO Advocacia and
representative of Brazil at the event besides lectures
from other DAC Beachcroft partners, namely José
Luis Fernández Arce from Mexico, Gustavo Blanco
from Spain, Matthew Wescott and Anthony Men-
zies from the London office.
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Márcia falou sobre sinistro de E&O

Márcia e Joaquim Oliveira (ao centro) e palestrantes
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