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Destaque: 18º Conec registra número recorde de participantes
Highlight:  18th Conec presents a record number of participants

Congresso Alarys & Apogeris 
NOVA VISÃO PARA O GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Alarys & Apogeris Congress
NEW VISION FOR RISK MANAGEMENT

Jorge Luzzi, presidente da Alarys & Apogeris



*D
at

a-
ba

se
: 6

/9
/2

01
8

IRB Brasil RE. Eleita a empresa com 
os melhores executivos de serviços 
financeiros não bancários da América 
Latina pelo Institutional Investor.

Por trás dessa conquista, trabalho.
À frente, líderes que fazem a diferença.

Ter seus gestores reconhecidos pelo Institutional Investor, a 
principal premiação para executivos no mundo, é uma conquista 
de todos os profissionais do IRB.

Afinal, é com trabalho em equipe que, juntos, transformamos a 
empresa em líder em resseguros na América Latina e uma das 
maiores companhias do Brasil.

E os números falam por si. Em quatro anos, tivemos a 
mais bem-sucedida história de turnaround do país: de
R$ 2,7 bilhões para R$ 20,4 bilhões* de valor de mercado,
o que nos tornou o oitavo maior ressegurador
do mundo.

No prêmio do Institutional Investor, o IRB competiu 
com seguradoras, bolsa de valores, empresas de 
cartões de crédito, assets e corretoras, sendo 
escolhido pelo voto de mais de 920 investidores 
e analistas de 384 instituições financeiras 
internacionais que possuem negócios 
na América Latina.

IRB Brasil RE. 
Para ser líder é preciso ter líderes.

Líder em resseguros na América Latina

IRB-0002-18F-440x300-AnRevista_InsurenceCorp.indd   1 19/09/18   19:44
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DESAFIOS E SUPERAÇÃO EM 2019 

Haverá em poucos meses, um novo horizonte e acredita-
mos ser capazes de enfrentar e superar as adversidades no 
campo político, econômico e social. Neste sentido, a Con-
federação Nacional das Seguradoras (CNseg) cooperou 
de maneira inequívoca ao apresentar sugestões a todos os 
candidatos à eleição presidencial, para o aperfeiçoamento 
das atividades desenvolvidas pelo setor.
Medidas a serem adotadas a partir de 2019, certamente 
contribuirão para fortalecer e consolidar as atividades da 
indústria do seguro, bem como de toda a cadeia que gra-
vita a seu redor.
A realização do 18º Conec em São Paulo, evidenciou de 
forma indiscutível a força e pujança do mercado de segu-
ros e o papel dos corretores na distribuição de produtos e 
serviços. Este ano o Dia do Corretor de Seguros mereceu 
uma especial celebração.
Por outro lado, o Congresso da Alarys e Apogeris reali-
zado na cidade do Porto, em Portugal, com a presença de 
membros da ABGR (Associação Brasileira de Gerência 
de Riscos) e executivos do segmento, comprova o grau 
de interesse e a relevância para a evolução do seguro e 
resseguro no país, retratado na matéria de capa.
Abordamos também importantes temas voltados à ques-
tão da inovação tecnológica e eficiência nas atividades.
Insurance Corp complementa a edição destacando a co-
memoração dos 50 anos da Fenacor, sua importância e 
presença que faz parte da história do mercado de seguros.
Confira as principais iniciativas e acontecimentos que 
marcaram o mercado de seguros.

Boa leitura a todos!

CHALLENGES AND OVERCOMING 2019 

There will be a new horizon in a few months and we be-
lieve we will be able to face and overcome adversities in 
the political, economic and social fields. In this sense, the 
National Confederation of Insurers (CNseg) cooperated 
unequivocally in presenting suggestions to all candidates 
for the presidential election, in order to improve the ac-
tivities developed by the sector.
Measures to be adopted after 2019 will certainly contri-
bute to strengthening and consolidating the activities of 
the insurance industry, as well as the entire chain that 
surrounds it.
The realization of the 18th Conec in São Paulo undoub-
tedly demonstrated the strength and power of the insu-
rance market and the role of brokers in the distribution 
of products and services. The Insurance Broker's Day re-
ceived a special commemoration on this year.
On the other hand, the Alarys and Apogeris Congress 
held in Porto, Portugal, with the presence of members of 
the ABGR (Brazilian Risk Management Association) and 
executives of the segment, confirms the degree of interest 
and relevance for the evolution of insurance and reinsu-
rance in the country, portrayed in the cover story.
We also cover important topics focused on the issue of 
technological innovation and efficiency in activities.
Insurance Corp complements the edition highlighting 
the 50th anniversary of Fenacor, its importance and pre-
sence that is part of the history of the insurance market.
Check out the main initiatives and events that have 
marked the insurance market.

Good reading to all!

MENSAGEM AO MERCADO
MESSAGE TO THE MARKET

André Pena
Publisher
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• Formação em gestão        

• Melhor custo-benefício

• Coaching especializado

• Presencial e/ou a distância 

MBA  
EXECUTIVO 

EM  NEGÓCIOS 
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A ENGEVAL Engenharia de Avaliações é uma 
empresa que atua em todo o território nacional e 
América Latina prestando serviços de Avaliação 
Patrimonial e Reorganização do Ativo Imobilizado. 
Além da experiência acumulada e do alto padrão 
de serviços prestados ao longo de seus 36 anos 
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LONGEVIDADE LONGEVITY

Aging and health
Envelhecimento e saúde

O Grupo Bradesco 
Seguros promoveu 
debate em São Paulo,  
para discutir o tema  
“Diálogos da Longe-
vidade”, reunindo es-
pecialistas da  saúde. 
Foram convidados 
o médico Alexandre 
Kalache, presidente do 
Centro Internacional 
de Longevidade do Bra-
sil e também da Aliança 
Global de Centros de 
Longevidade Interna-
cionais e o psiquiatra 
e comunicador Jairo 
Bauer. Eles foram os 
responsáveis por abor-
dar o assunto e destacaram a importância de se preparar para 
o futuro, visando não só  a estética,  mas também a saúde. 
Kalache, destacou que atualmente envelhecer não é 
como no passado,  tempo dos baby boomers, geração 
nascida após  a Segunda Guerra Mundial. “Essas pes-
soas que hoje estão com seus 50, 60 anos estão revo-
lucionando a velhice. São indivíduos com mais saúde 
e vitalidade, têm um padrão educacional mais elevado 
do que seus pais e avós, além de serem mais seletivos 
em suas escolhas."
Por outro lado, Bouer afirmou que os jovens, enca-
ram  a saúde como 
um produto estético. 
“Precisamos alertar 
os adolescentes que a 
saúde vai muito além 
de procedimentos 
estéticos, sendo um 
dos nossos principais 
desafios. Essa geração 
da boa imagem a ser 
curtida, traz grandes 
questionamentos so-
bre auto-aceitação e 
precisamos quebrar 
este estigma."

The Bradesco Seguros 
Group held a debate 
in São Paulo to dis-
cuss the theme "Lon-
gevity Dialogues", 
bringing together he-
alth experts.
Dr. Alexandre Kala-
che, president of the 
International Longe-
vity Center of Bra-
zil and the Global 
Alliance of Inter-
national Longevity 
Centers, and the psy-
chiatrist and commu-
nicator Jairo Bauer, 
were invited. They 
were responsible for 

addressing the issue and stressed the importance of 
preparing for the future, aiming not only at aesthetics 
but also at health.
Kalache, stressed that currently aging is not like in the 
past, during the baby boomers, generation born after 
World War II. "These people who are in their 50s, 60s are 
revolutionizing old age. They are individuals with more 
health and vitality, have a higher educational standard 
than their parents and grandparents, and are more selec-
tive in their choices."
On the other hand, Bouer said that young people, con-

sider health as an aes-
thetic product. "We 
need to warn adoles-
cents that health goes 
far beyond aesthetic 
procedures and is one 
of our main challen-
ges. This generation of 
good image to be tan-
ned brings great ques-
tions about self-ac-
ceptance and we need 
to break this stigma."

Jairo Bauer, psiquiatra, aborda os desafios da longevidade

Jairo Bauer, psychiatrist, approaches the longevity's challenges

Alexandre Kalache, presidente do Centro Internacional de Longevidade do Brasil

Alexandre Kalache, Longevity International Center of Brazil president
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A cerimônia de posse da nova diretoria do Clube dos 
Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) para o bi-
ênio 2018/2020, foi realizada na noite de 2 de outubro, 
no Circolo Italiano, em São Paulo, com a presença de 
associados, representantes de seguradoras, entidades e 
lideranças do setor e convidados.
Evaldir Barboza de Paula, secretário nas duas últimas gestões 
recebeu o timão, símbolo do comando da entidade, de seu an-
tecessor Adevaldo Calegari, que agora passa a integrar o Con-
selho de Mentores e assumiu o posto de mentor do CCS-SP, 
em conjunto aos demais membros da diretoria também eleitos.
Na despedida do cargo, Calegari fez um discurso de impro-
viso, relembrando sua trajetória na diretoria do Clube des-
de 2012, quando assumiu o cargo de secretário na gestão de 
Alexandre Camillo e com seu afastamento em 2014, para 
concorrer à presidência do Sincor-SP, cumpriu o restante da 
gestão como mentor, sendo eleito e reeleito em 2016. “Somos 
operários trabalhadores, guerreiros de uma causa. Com mui-
ta honra transmito o timão ao novo mentor”, disse.
Evaldir confessou que ainda é difícil mensurar o tama-
nho da responsabilidade de conduzir uma entidade tão 
importante quanto o Clube, que completou 46 anos no 
dia 5 de outubro.“Prometo fazer todo o esforço para que 
essa gestão  alcance a transformação necessária e espero 
contar com o apoio de todos”, disse.

The inauguration ceremony of new directors board of 
the São Paulo Insurance Brokers Club (CCS-SP) for the 
2018/2020 biennium was held on the night of October 2, 
at Circolo Italiano, in São Paulo, with the presence of as-
sociates , representatives of insurers, entities and leaders 
of the sector and guests.
Evaldir Barboza de Paula, secretary in the last two ad-
ministrations, received the helm, symbol of command of 
the entity, from his predecessor Adevaldo Calegari, who 
now joins the Council of Mentors and assumed the post 
of mentor of the CCS-SP, together with the rest members 
of the board of directors also elected.
As he said goodbye, Calegari made an impromptu speech, 
recalling his career in the club's board of directors since 
2012, when he assumed the position of secretary in the ma-
nagement of Alexandre Camillo and with his departure in 
2014, to run for the presidency of Sincor-SP, fulfilled the rest 
of the management as a mentor, being elected and re-elec-
ted in 2016. "We are workers, warriors of a cause. With great 
honor I send the helm to the new mentor, "he said.
Evaldir confessed that it is still difficult to measure the res-
ponsibility of chairing a major organization such as the club 
that turned 46 on October 5. "I promise to make every ef-
fort to ensure that this management achieves the necessary 
transformation and hope to have the support of all ", said.

São Paulo Brokers Club takes on new board
CCS-SP empossa nova diretoria

Nova diretoria 2018/2020, da esq para dir: Jorge T. Barbosa, Raquel Gomes, Evaldir Barboza, Ivone E. Gonoretske, Nilson A. Barbosa e Nilson Moraes

2018/2020 new board, from left to right: Jorge T. Barbosa, Raquel Gomes, Evaldir Barboza, Ivone E. Gonoretske, Nilson A. Barbosa and Nilson Moraes

Composição da nova diretoria eleita:
Composition of the new elected board of directors:
Mentor/Mentor: Evaldir Barboza de Paula
Secretário/Secretary: Nilson Arello Barbosa

Tesoureiro/Treasurer: Jorge Teixeira Barbosa. 
Junta Fiscalizadora/Supervisory Board: Ivone Elise Go-
noretske, Raquel Gomes e Nilson Moraes.

POSSE POSSE
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A 18ª edição do Conec, tradicional 
congresso realizado pelo Sincor-SP 
(Sindicato dos Empresários e Pro-
fissionais Autônomos da Correta-
gem e da Distribuição de Seguros 
do Estado de São Paulo), recebeu 
cerca de 10 mil participantes, du-
rante os três dias de evento, que 
ocorreu entre os dias 27 e 29 de 
setembro, no Transamérica Expo 
Center, São Paulo.
Com o tema “Distribuição de se-
guros: essa força é nossa!”, o evento 
este ano concentrou os congressis-
tas em um mesmo auditório para 
assistirem às palestras, que tiveram 
foco no futuro da corretagem de se-
guros. A Exposeg aconteceu para-
lelamente e contou com a presença 
de mais de 50 empresas do setor, a 
fim de intensificar o relacionamen-
to com os corretores e profissionais 
do setor.
Na cerimônia de abertura estive-

The 18th edition of Conec, a tradi-
tional congress held by Sincor-SP 
(Union of Entrepreneurs and Auto-
nomous Professionals of Brokerage 
and Distribution of Insurance in 
the State of São Paulo), welcomed 
about 10,000 participants during 
the three-day event between Sep-
tember 27 and 29, at the Transame-
rica Expo Center, São Paulo.
With the theme "Insurance distri-
bution: this is our strength!", The 
event this year united the audien-
ce in one auditorium to attend the 
lectures, focusing on the future of 
insurance brokerage. Exposeg ha-
ppened in parallel and was atten-
ded by more than 50 companies, 
intensifying the relationship with 
the brokers and professionals of 
the sector.
The opening ceremony was atten-
ded by members of the Sincor-SP 
Executive Board, Boris Ber, Pre-

18º CONEC

O maior evento do setor de seguros, se destacou pela riqueza dos painéis

The biggest event in the insurance industry was highlighted by the richness of the panels

Audience Engagement Record
Presença recorde de participantes
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18th CONEC

ram no palco, membros da diretoria executiva do Sincor
-SP, Boris Ber, presidente em exercício, Simone Martins, 
1ª vice-presidente, Marcos Abarca, 1º secretário, Osmar 
Bertacini, 2º secretário, Marco Damiani, 1º Tesourei-
ro e Carlos Cunha, 2º tesoureiro, bem como Alexandre 
Camillo, convidado de honra e  presidente licenciado,  
além de representantes de  entidades do setor: Mauro 
Cesar Batista, presidente do Sindseg-SP , Robert Bittar, 
presidente em exercício da Fenacor e da Escola Nacio-
nal de Seguros, Márcio Coriolano presidente da CNseg 
e Joaquim Mendanha, superintendente da Susep. O 
prefeito do Município de São Paulo, Bruno Covas, foi 
representado pelo vereador José Police Neto.
Os profissionais enfatizaram a capacidade técnica do 
mercado e quanto o Brasil precisa estar ajustado no pa-
drão de solvência.
“Vivemos um mundo de mudanças – isso deixou de ser 
questionado, pois muitos tratam como ameaças, porém 
o Sincor-SP enxerga de maneira distinta. A oportuni-
dade, a mudança, traz riscos, mas também a certeza de 
que quando enfrentamos os desafios com planejamento 
e coragem, seremos vencedores. Por isso, encaramos o 
desafio de mudar o Conec”, afirmou Boris Ber (foto) na 
cerimônia de abertura.
A vice-presidente da entidade, Simone Martins (foto), fa-
lou sobre representatividade feminina no setor. “Eu me 
sinto bastante honrada e muito privilegiada de estar nes-
te momento representando as mulheres empreendedoras. 
Convido todas a participar ainda mais; serem mais auda-
ciosas; investir em nossa capacidade de atuação”, comentou.
Foram sorteados nove carros zero-quilômetro para os 
corretores. As atrações musicais ficaram por conta dos 
cantores Tiaguinho e Luan Santana. As acompanhantes 
dos congressistas receberam uma atenção especial. Foi 
preparado um espaço exclusivo com diversas atividades 
como massagem, maquiagem e manicure.

Palestras
O papel do mercado no futuro

O painel “Papel do mercado de seguros na construção 
do futuro”, mediado por Boris Ber, reuniu presidentes de 
seguradoras para analisar a mudança de comportamento 
do consumidor e as novas tecnologias.
Na ocasião, Luis Gutiérrez Mateo, CEO do Grupo Segu-
rador Banco do Brasil e Mapfre, ressaltou a importância 
do corretor acompanhar as mudanças de comportamen-
to do consumidor, desenvolvendo novas soluções e se fa-
zendo presente nos canais em que o cliente deseja estar, 
seja ele site, redes sociais, telefone ou qualquer outro. “O 
corretor de seguros tem um futuro brilhante, mas, para 
isso, ele tem que reagir”, lançou.
Ao abordar o envelhecimento da frota de carros no Bra-
sil, Murilo Setti Riedel, CEO da HDI Seguros, também 
destacou a necessidade do mercado se unir para que se-
jam desenvolvidos produtos voltados a esse público. “É 
muito fácil vender seguro para carros novos ou semino-

sident-in-Office, Simone Martins, 1st Vice-President, 
Marcos Abarca, 1st Secretary, Osmar Bertacini, 2nd Se-
cretary, Marco Damiani, 1st Treasurer and Carlos Cunha, 
2nd treasurer, as well as Alexandre Camillo, guest of ho-
nor and president, as well as representatives of industry 
entities: Mauro Cesar Batista, president of Sindseg-SP, 
Robert Bittar, acting president of Fenacor and the Na-
tional Insurance School , Márcio Coriolano president of 
CNseg and Joaquim Mendanha, Superintendent of Su-
sep. The mayor of the Municipality of São Paulo, Bruno 
Covas, was represented by the councilor Jose Police Neto.
The professionals emphasized the technical capacity of 
the market and how much Brazil needs to be adjusted in 
the solvency standard.
"We live in a world of change - this has stopped being 
questioned, with many seeing it as threats, but Sincor-SP 
sees differently. The opportunity, the change, brings risks, 
but also the certainty that when we face the challenges 
with planning and courage, we will be winners. So we 
face the challenge of changing Conec, "Boris Ber (photo) 
said at the opening ceremony.
The vice president of the entity, Simone Martins (pho-
to), spoke about female representation in the sector. "I 
feel quite honored and very privileged to be at this time 
representing women entrepreneurs. I invite everyone to 
participate even more; be more audacious; invest in our 
ability to act, "She commented.
Nine new cars were raffled for brokers. The musical at-
tractions were for the singers Tiaguinho and Luan San-
tana. The attendants of the congressmen received special 
attention. It was prepared an exclusive space with various 
activities like massage, makeup and manicure.

Lecture Series
The role of the market in the future

The panel "Role of the insurance market in building the 
future", mediated by Boris Ber, brought together insuran-
ce chairmen to discuss changing consumer behavior and 
new technologies.
On that occasion, Luis Gutiérrez Mateo, CEO of the Ban-
co do Brasil and Mapfre Insurance Group,
stressed the importance of the broker to follow the chan-
ges in consumer behavior, developing new solutions and 
becoming present in the channels in which the customer 
wants to be, be it site, social networks, telephone or any 
other. "The insurance broker has a bright future, but for 
that, he has to react," he said.
In addressing the aging of the vehicle fleet in Brazil, Mu-
rilo Setti Riedel, CEO of HDI Seguros, also highlighted 
the need for the market to unite to develop products ai-
med at this public. "It is very easy to sell insurance for 
new or new cars because it is a much more expensive, 
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vos por se tratar de um bem mais caro, pois cerca de 70% 
de toda frota segurada é assim. No entanto, a venda de 
carros teve uma forte queda, com a crise, as pessoas am-
pliaram a frequência na troca de veículos”, salientou.
Quanto ao produto seguro Auto Popular, José Adalberto 
Ferrara, presidente da Tokio Marine Seguradora, frisou 
que “o segredo está na reposição das peças certificadas, 
que reduz o custo do reparo e consequentemente, o cus-
to do seguro”. Destacou também, três modalidades que 
devem ganhar força no mercado: produtos de vida in-
dividual, de agronegócios e cyber risks. “Esses serão os 
protagonistas do futuro”, afirmou.
Na visão de Gabriel Portela, presidente da SulAmérica 
Seguros, o setor vem se adaptando às transformações 
tecnológicas e ao perfil do novo consumidor. “O conheci-
mento do cliente é a maior joia do corretor e a utilização 
dessas novas ferramentas tem auxiliado o corretor nesse 
sentido. Ninguém substitui o corretor”, concluiu.

O carro do futuro 

Ao iniciar o painel “O carro do futuro e o mercado de se-
guros”, Marcelo Blay, CEO da Minuto Seguros, deu um 
exemplo bem prático aos congressistas: Uma jovem que 
tinha dúvidas se iria para a faculdade com o carro que aca-
bara de ganhar ou com um carro solicitado via aplicativo. 
Completamente autônomo, o carro disponibiliza uma 
seguradora que sugere à passageira um trajeto mais se-
guro até o seu destino, assim que ela entra no carro. Caso 
ela queira dirigir e acabe batendo o carro, a seguradora 
solicita que a jovem providencie fotos do sinistro pelo 
aplicativo. E toda a situação é resolvida de forma digital.
Essa realidade não é para já, mas não está tão distante 
assim. Até lá é preciso analisar: “Como atuar nesse novo 
mercado? Em qual momento nós, corretores, estaremos 
inseridos? Devemos pensar agora o que vamos oferecer 
futuramente”, disse Blay.

because about 70% of all insured fleet is like this. Howe-
ver, the sale of cars had a sharp fall, with the crisis people 
have increased the time in the frequency of vehicle ex-
change, "he pointed out.
As for the Auto Popular insurance product, José Adalber-
to Ferrara, president of Tokio Marine Seguradora, stres-
sed that "the secret lies in the replacement of certified 
parts that reduces the cost of repair and, consequently, 
the cost of insurance." He also highlighted three moda-
lities that should gain strength in the market: individual 
life products, agribusiness and cyber risks. "These will be 
the protagonists of the future," he said.
In the view of Gabriel Portela, president of SulAmérica 
Seguros, the sector has been adapting to technological 
changes and to the profile of the new consumer. "The 
knowledge of the client is the biggest jewel of the broker 
and the use of these new tools has helped the broker in 
this sense. No one will replace the broker, "he concludes.

The car of the future

When starting the panel "The car of the future and the 
insurance market", Marcelo Blay, CEO of Minute Insu-
rance gave a very practical example to congressmen: A 
young woman who had doubts whether she would go to 
college with the car she had just won or with a car reques-
ted via the application.
Completely autonomous, the car offers an insurer that 
suggests to the passenger a safer route to its destination 
as soon as it enters the car. If she wants to drive and finish 
hitting the car, the insurer asks that the young woman 
provide photos of the accident by the application. And 
the whole situation is solved digitally.
This reality is not for now, but it is not so far away. Until 
then we must consider: "How to act in this new market? 
At what point will we, brokers, be inserted? We must now 
think about what we will offer in the future, "Blay said.

18º CONEC
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“Diante do novo consumidor não nos definimos mais 
como uma companhia de automóveis, mas de mobili-
dade. Já investimos em pesquisas de inteligência artifi-
cial, no uso de dados para melhorar a experiência e até 
mesmo em aplicativos de compartilhamento como o 
Uber”, disse Miguel Fonseca, vice-presidente executivo 
da Toyota no Brasil.
Por sua vez, Fábio Leme, vice-presidente técnico da HDI 
Seguros ressaltou a importância do mercado de seguros 
acompanhar o setor automobilístico e o comportamen-
to do consumidor. “Se pensarmos em carro conectado, a 
tecnologia embarcada exige um custo alto e as segurado-
ras precisarão lidar com a gestão desses riscos”, exempli-
ficou o executivo.
Leme também citou como exemplo, os consumidores 
jovens que priorizam a questão da mobilidade em detri-
mento da posse de um veículo. “Para atendermos esse 
nicho, nosso seguro residencial hoje também contempla 
o roubo de bicicletas. Temos que pensar em novas ma-
neiras de atender o consumidor”.
Rivaldo Leite, diretor geral da Porto Seguro, também fa-
lou sobre novos produtos. O executivo ressaltou que as 
alternativas devem ser pensadas com cuidado e que não 
há motivo para pânico. “Vai levar um tempo para que 
essas mudanças ocorram. E o futuro trará muitas possi-
bilidades”, finalizou.

A política e o setor de Seguros

Luis Roberto Barroso (foto), minis-
tro do Supremo Tribunal Federal 
(STF), apresentou no tema "Visão 
de futuro para um Brasil melhor" 
um panorama dos acontecimentos 
que marcaram o país nos últimos 
anos, destacando que apesar do 
cenário desfavorável, o Brasil teve 
importantes avanços que devem 
ser celebrados.
O painel “Política e o setor de seguros – pauta constru-
tiva para o futuro”, teve a mediação do jornalista Ri-
cardo Boechat e apresentou algumas questões quanto 
à importância que o mercado de seguros tem para os 
poderes públicos, em relação às contrapartidas e incen-
tivos governamentais.
Ao destacar que na Câmara dos Deputados o setor de 
seguros tem um único representante, Lucas Vergílio, de-
putado federal, o presidente da CNseg Márcio Coriolano 
frisou a falta de visibilidade que o segmento de seguros 
tem frente ao governo. “Temos que exigir que o setor 
passe a ocupar o centro de políticas públicas no Brasil. 
Sem o qual não há processo civilizatório”.
Neste sentido, o presidente licenciado do Sincor-SP, Ale-
xandre Camillo, ressaltou a importância de inserir a po-
lítica setorial no contexto da política nacional. “Se nesse 
semestre difícil, conseguimos crescer 9%, imagine com 
maior representatividade”, afirmou.
Robert Bittar, presidente da Escola Nacional de Seguros 
e da Fenacor, ressaltou a visão que o mercado tem dessa 

"Before the new consumer, we no longer define ourselves 
as an automobile company, but as a mobility company. 
We have already invested in artificial intelligence resear-
ch, in the use of data to improve the experience and even 
in sharing applications such as Uber, "said Miguel Fonse-
ca, Toyota's executive vice president in Brazil
Fábio Leme, Technical Vice President of HDI Seguros 
highlighted the importance of the insurance market to 
accompany the auto industry and consumer behavior. "If 
we think of a car connected, embedded technology re-
quires a high cost and insurers will have to deal with the 
management of these risks," he said.
Leme also cited as an example, young consumers who 
prioritize the issue of mobility over ownership of a vehi-
cle. "To meet this niche, our residential insurance today 
also includes theft of bicycles. We have to think of new 
ways to serve the consumer. "
Rivaldo Leite, executive director of Porto Seguro, also 
spoke about new products. The executive stressed that 
the alternatives should be thought carefully and that the-
re is no reason to panic. "It will take time for these chan-
ges to occur. And the future will bring many possibilities, 
"he concluded.

Policy and the Insurance 
Industry

Luis Roberto Barroso (photo), Su-
premo Tribunal Federal (STF)’s 
minister, presented in the theme 
"Vision of the future for a better Bra-
zil" an overview of the events that 
marked the country in recent years, 
noting that despite the unfavorable 
scenario, Brazil has made important 

progress that should be celebrated.
The panel "Policy and the insurance industry - construc-
tive agenda for the future" was mediated by the journa-
list Ricardo Boechat presented some questions about the 
importance that the insurance market has for the public 
authorities, in relation to the counterparts and govern-
ment incentives.
The president of CNseg Márcio Coriolano stressed the 
lack of visibility that the insurance segment has vis-à-vis 
the government by pointing out that in the Chamber of 
Deputies the insurance sector has a single representative, 
Lucas Vergílio, federal deputy :. "We have to demand that 
the sector occupy the center of public policies in Brazil. 
Without which there is no civilizing process."
In this sense, the president of Sincor-SP, Alexandre Ca-
millo, stressed the importance of inserting sectoral po-
licy in the context of national policy. "If in this difficult 
semester, we managed to grow 9%, imagine with greater 
representation," he said.
Robert Bittar, president of the National School of Insu-
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rance and Fenacor, highlighted the market's view of this 
issue. "This boils down to the security education of the 
rulers. There is a distancing of the legislative and executi-
ve powers between the sector's development policies and 
their real needs, he said.
Another major problem faced by the industry was re-
membered by Mauro Batista, president of Sindseg-SP: the 
proliferation of protection associations and the marginal 
market, which grew in the vacuum of the laws. "We have 
to mobilize ourselves, show the state and the legislature 
the importance of a highly regulated sector that has a bru-
tal difference with these marginal activities," he said.

Exposeg

Bringing together more than 50 insurance companies, 
Exposeg offered brokers 
an opportunity to promote 
networking and consolidate 
business relationships with leading 
insurance companies.
The mentor of the São Paulo Insu-
rance Brokers Club, Evaldir Barbo-
za de Paula, spoke about the impor-
tance of Conec for the category: "It 
is always surprising that with each 
new edition the congress is able to 
bring punctual news; because the 
broker relies on new products, new 
technologies to take advantage of 
the opportunities that have arisen 
in front of the needs of customers, 
"said Evaldir.
The executives of the country's lar-
gest insurers spoke about the news 
presented at the congress and about 

questão. “Isso se resume na educação securitária dos go-
vernantes. Há um distanciamento dos poderes legislativo 
e executivo entre as políticas de desenvolvimento do se-
tor e suas reais necessidades, disse”.
Outro grande problema enfrentado pelo setor foi lem-
brado por Mauro Batista, presidente do Sindseg-SP: 
a proliferação de associações de proteção e o mercado 
marginal, que cresceu no vácuo das leis. “Temos que nos 
mobilizar, mostrar ao Estado e ao legislativo a importân-
cia de um setor altamente regulado, que tem uma dife-
rença brutal com essas atividades marginais”, expôs.

Exposeg

Reunindo mais de 50 empresas do mercado de seguros, a 
Exposeg ofereceu aos corretores a oportunidade de pro-
mover networking e consolidar re-
lações comerciais com as principais 
companhias do setor.
O mentor do Clube dos Correto-
res de Seguros de São Paulo, Eval-
dir Barboza de Paula, falou sobre 
a importância do Conec para a ca-
tegoria: “É sempre surpreendente 
que a cada nova edição o congresso 
consiga trazer novidades pontuais; 
porque o corretor depende de novos 
produtos, de novas tecnologias para 
aproveitar as oportunidades que 
têm surgindo diante das necessida-
des dos clientes”, destacou Evaldir.
Executivos das maiores segurado-
ras do país falaram sobre as novi-
dades apresentadas no congresso e 
sobre a importância do evento para 
o mercado de seguros.
Vinicius Albernaz, presidente do 
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Grupo Bradesco Seguros: “Para 
nós, o Conec é uma oportunidade 
única de sentir nossos corretores e 
ter esse contato mais próximo. Sen-
tir quais são esses anseios e o que 
podemos fazer para contribuir e ao 
mesmo tempo conhecer a necessi-
dade do nosso cliente. Ou seja, faci-
litar a vida do corretor para que ele 
foque em vender, produzir e gerar 
resultado”.
Jorge Nasser, presidente da Bra-
desco Vida e Previdência: “O 18º 
Conec traz um desafio e uma re-
flexão contemporânea: a tecno-
logia. É uma questão que não se 
discute, chegou para ficar. Temos 
um grande desafio: ser uma em-
presa que utiliza da tecnologia nos 
processos, nas transações, mas é 
analógica nas relações. Mostramos 
aqui o ferramental da Bradesco, 
toda tecnologia de evolução com a 
BIA inclusive, facilitando a relação 
com nossos clientes”.
Luciano Calheiros, CEO da Swiss 
Re Corporate Solutions Brasil Se-
guros: “A Associação da  Swiss Re 
Corporate Solutions com a Brades-
co Seguros abriu uma nova possi-
bilidade de negócios. Para nós par-
ticipar de um evento do porte do 
Conec, abre um leque de oportuni-
dades com os corretores. Começa-
mos pela integração e sinergia en-
tre a área técnica especializada em 
produtos, com nosso canal de dis-
tribuição dos corretores. Implanta-
mos o seguro empresarial com fa-
tor segurado, acima de 10 milhões 
de reais com cotação totalmente 
automatizada, através do portal de 
corretores da Bradesco Seguros”.
José Adalberto Ferrara, presidente 
da Tokio Marine Seguradora: “O 
Conec é um evento para fortalecer 
o relacionamento com todo o mer-
cado. Esperamos que o mercado 
em 2019, como um todo, volte a 
crescer. Esse ano apesar de toda a 
turbulência, se mostrou resiliente, 
com um crescimento de 7%. Es-
tamos apresentando em primeira 
mão, uma nova plataforma que nós 
chamamos de Broker Tech. Uma 
plataforma que contém 16 ferra-
mentas para auxiliar os corretores 
de todos os portes: pequeno, médio 
e grande, a vender mais produtos 

the importance of the event to the 
insurance market.
Vinicius Albernaz, president of the 
Bradesco Seguros Group: "For us, 
Conec is a unique opportunity to 
feel our brokers and have this clo-
ser contact. Understand what those 
longings are and know what we can 
do to contribute and, at the same 
time, know the need of our client.
That is, to facilitate the life of the 
broker so that it focuses on selling, 
producing and generating results ".
Jorge Nasser, president of Bradesco 
Vida e Previdência: "The 18th Co-
nec brings a challenge, a contempo-
rary reflection: Technology. It is an 
issue that is not discussed, it is here 
to stay. We have a great challenge: 
to be a company that uses technolo-
gy in processes, in transactions, but 
is analog in relationships. We show 
here the tool of Bradesco, all tech-
nology of evolution with BIA in-
clusive, facilitating the relationship 
with our customers."
Luciano Calheiros, CEO of Swiss 
Re Corporate Solutions Brasil Se-
guros: "The Association of Swiss Re 
Corporate Solutions with Bradesco 
Seguros has opened a new business 
opportunity. For us to attend an 
event of the size of Conec, opens a 
range of opportunities with broke-
rs. We begin with the integration 
and synergy between the speciali-
zed technical area in products, with 
our distribution channel of the 
brokers. We implemented business 
insurance with a factor insured, 
above 10 million reais with fully au-
tomated quote, through the brokers 
portal of Bradesco Seguros.
José Adalberto Ferrara, presi-
dent of Tokio Marine Seguradora: 
"Conec is an event to strengthen 
the relationship with the entire 
market. We expect the market in 
2019, as a whole, to grow again. 
This year despite all the turbulen-
ce, it was resilient, with a growth of 
7%. We are presenting first-hand a 
new platform that we call Broker 
Tech. A platform that contains 
16 tools to help brokers of all si-
zes: small, medium and large, to 
sell more products or reduce their 
operational work. Tokyo offers the 
training of using these tools and 

Acervo CCS-SP
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ou reduzir seu trabalho operacio-
nal. A Tokio oferece o treinamento 
de uso dessas ferramentas e espera-
mos que isso venha a ser uma for-
ma de acelerar a entrada do corre-
tor nesse mundo digital”.
Francisco Vidigal Filho, presidente 
da Sompo Seguros: “Em relação às 
inovações tecnológicas, o merca-
do não é o futuro e sim o presente. 
O corretor e a seguradora que não 
estiverem conectados, ficarão para 
trás, porque o mercado é totalmen-
te dinâmico. O chatbot foi muito 
comentado, assim como o moni-
toramento de cargas em seguro de 
transporte e a Sompo está investin-
do muito nessa área de tecnologia. 
Temos um laboratório digital no 
Vale do Silício, em Tóquio e agora 
em Israel, exatamente para estudar 
soluções e trazer essas novidades 
para o Brasil, como também para 
as outras subsidiárias do grupo”. 
Rivaldo Leite, diretor executivo da 
Porto Seguro: “Apresentamos como 
novidade neste Conec o Clube Porto 
e falamos também sobre mobilida-
de, um assunto que está em pauta. 
Acredito que isso irá revolucionar 
o mundo. Estamos testando, nos 
adaptando, mas eu acredito que há 
uma mudança grande no modo de 
como as pessoas vão se locomover. 
Não acho que deva ocorrer em 
um curto período, mas são coisas 
que estão começando a mudar, e 
que ainda é tudo muito novo para 
se criar qualquer conclusão sobre 
isso; mas todo mundo está atento 
e observando”.
Marcio Benevides, vice-presidente 
comercial da Zurich Brasil Segu-
ros: “A tecnologia para o desen-
volvimento e aproximação com os 
corretores é parte fundamental da 
estratégia da companhia. Temos 
desenvolvido boas ferramentas 
para prospecção, seja por meio de 
API, seja aplicações para facilitar o 
dia a dia do corretor. Nossa inten-
ção é simplificar a vida do corretor 
para que o negócio seja mais dinâ-
mico. Falamos muito do produto 
cyber. Muito interessante e que 
cobre qualquer tipo de ataque ci-
bernético e serve para todo porte 
de empresas”.

we hope that this will be a way to 
accelerate the entry of the broker 
into this digital world."
Francisco Vidigal Filho, President 
of Sompo Seguros: "In relation 
to technological innovations, the 
market is not the future but the 
present. The broker and the insu-
rer who are not connected will be 
left behind because the market is 
totally dynamic. Chatbot has been 
much talked about, as well as moni-
toring cargoes in transportation in-
surance and Sompo is investing he-
avily in this area of technology. We 
have a digital lab in Silicon Valley 
in Tokyo and now in Israel, exactly 
to study solutions and bring those 
innovations to Brazil as well as to 
the other subsidiaries of the group."
Rivaldo Leite, executive director 
of Porto Seguro: "We present as a 
novelty in this Conec Porto Club 
and we also talk about mobility, 
a subject that is on the agenda. I 
believe this will revolutionize the 
world. We are testing, adapting, 
but I believe there is a big chan-
ge in the way people get around. I 
do not think it should happen in a 
short time, but it's things that are 
starting to change, and it's still all 
too new to come to any conclusion 
about it; but everyone is watching 
and watching."
Marcio Benevides, Commercial 
Vice President of Zurich Brazil 
Insurance: "Technology for deve-
lopment and rapprochement with 
brokers is a fundamental part of 
the company's strategy. We have 
developed good tools for pros-
pecting, either through APIs or 
applications to make it easier for 
the broker. Our intention is to sim-
plify the life of the broker so that 
the business is more dynamic. We 
talk a lot about the cyber product. 
Very interesting and it covers any 
type of cyber attack and serves for 
every size of company. "

18º CONEC
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O suporte e auxílio aos con-
gressistas ficou sob a respon-
sabilidade dos orientadores 
de público selecionados 
pela empresa Thea Eventos 
que trabalha exclusivamente 
com casting de PCDs (Pes-
soas com Deficiência). Par-
ticipando pela segunda vez 
do congresso, a qualidade do 
atendimento que ofereceram 
foi um ingrediente a mais 
nesse congresso cheio de novidades.
A responsável pela empresa, Selma Rodeguero, disse 
que sua empresa seleciona os cadastrados de acordo 
com a necessidade do cliente e oferece treinamentos. 
Sobre a oportunidade de trabalhar no 18º Conec, Sel-
ma ressalta que esta foi a segunda edição do evento 
que participam. “Temos de mostrar que somos pro-
dutivos e que a pessoa com deficiência também pode 
trabalhar. O Conec é o primeiro evento desse porte a 
acreditar no nosso trabalho”, comentou.

The support and assistance 
to the participants was un-
der the responsibility of the 
public advisors selected by 
the company Thea Eventos 
that works exclusively with 
casting of PCDs (Persons 
with Disabilities). Partici-
pating for the second time 
of the congress, the quality 
of the service they offered 
was one more ingredient in 

this congress full of news.
The head of the company, Selma Rodeguero, said 
that her company selects the cadasters according 
to the client's needs and offers training. On the 
opportunity to work on the 18th Conec, Selma 
points out that this was the second edition of the 
event they attend. "We have to show that we are 
productive and that the disabled person can also 
work. Conec is the first event of this size to believe 
in our work," She said.

Inclusão no Conec Social Inclusion in the Conec

“ “

” ”

Fomos ousados no objetivo de fa-
zer um novo Conec, com inova-
ções quanto ao local, data, forma-
tação das plenárias, temas atuais e 
o aumento de público para 10.000 
participantes – o maior Conec de 
todos os tempos – e demonstramos 
que com planejamento, dedicação 
e trabalho em conjunto é possível 
empreender e atingir as metas. Esta 
edição foi um sucesso e um marco 
na história do Conec, que já era o 
maior evento do setor de seguros na América Latina. 
Com o tema deste ano, “Distribuição: essa força é nos-
sa”, frisamos o papel e importância dos corretores no 
setor, que com muito trabalho e empreendedorismo 
contribuem diretamente para o desenvolvimento dos 
seguros no Brasil.

We were adventurous in aiming to 
make a new Conec, with innova-
tions as to location, date, formatting 
of plenary sessions, current themes 
and audience increase up to 10,000 
participants - the greatest Conec of 
all time - and we have demonstrated 
that with planning, dedication and 
working together it is possible to un-
dertake and achieve the goals.
This edition was a success and a 
milestone in the history of Conec, 

which was already the largest event in the insurance in-
dustry in Latin America. With this year's theme, “Distri-
bution: is ours force”, we emphasize the role and impor-
tance of the brokers to the sector, with much work and 
entrepreneurship contribute directly to the development 
of insurance market in Brazil.

Alexandre Camillo
Presidente licenciado do Sincor-SP

Alexandre Camillo
Sincor’s licenced president
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Jorge Luzzi, presidente da Alarys & Apogeris
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CAPA COVER

Considerando os principais riscos onde as economias e pa-
íses são expostos, os prejuízos globais representam cerca de 
546,5 bilhões de dólares por ano, segundo estudo recente 
apresentado pelo Lloyd´s. Para despertar empresários e 
profissionais do setor de Gerenciamento de Riscos, foi reali-
zado, na cidade de Porto, em Portugal, o Alarys & Apogeris 
Congress. Primeiro encontro em conjunto promovido pelas 
associações Alarys (Asociación Ibero Americana de Admi-
nistradores de Riesgos y Seguros) e Apogeris (Associação 
Portuguesa de Gestão de Riscos e Seguros).
O evento, que aconteceu de 12 a 14 de setembro, pela pri-
meira vez na Europa, contou com a participação de es-
pecialistas de várias partes do mundo, inclusive do Brasil. 
De forma inédita em uma mesma atividade, se encontra-
ram Jo Willaert presidente da Ferma (Federação Europeia 
de Gerência de Riscos, com sede em Bruxelas incluindo as 
associações de toda a Europa); Denise Osorio diretora in-
ternacional de certificação da Rims (Federação de Geren-
ciamento de Riscos dos Estados Unidos e Canadá), Frank 
Baron, Chairman da Parima como Alessandro De Felice, 
presidente da Anra (Associazione Nazionale dei Risk Ma-
nager e Responsabili Assicurazioni Aziendali de Italia).
Se destacaram palestrantes como Cristiane França Alves, 
da CSN Companhia Siderúrgica Nacional, Rodrigo Avi-
la da Companhia Suzano de Papel e Celulose,. Marcelo 
D’Alessandro, gerente de riscos do Comitê Olímpico Rio 
2016, bem como Sérgio Hoeflich, representando a ANSP 
(Academia Nacional de Seguros e Previdência) e ENS 
(Escola Nacional de Seguros) e  David Corredor Gomez 
,Diretor de Global Programs de Mapfre Iberia.
Também palestraram Cristina Martinez Garcia - Sacyr 

Considering the main risks that economies and coun-
tries are exposed to, global losses represent about 546.5 
billion dollars per year, according to a recent study pre-
sented by Lloyd's. Alarys & Apogeris Congress was held 
in Porto, Portugal, to alert business owners and profes-
sionals in the Risk Management sector. It was the first 
joint meeting promoted by the Alarys (Ibero-American 
Association of Risk Managers and Insurance) and Apo-
geris (Portuguese Association of Risk Management and 
Insurance) associations.
The event, which took place from September 12 to 14 for 
the first time in Europe, was attended by experts from 
around the world, including Brazil.
Jo Willaert, President of Ferma (European Federation of 
Risk Management, based in Brussels including associa-
tions from across Europe); Denise Osorio, International 
Certification Director of Rims, Frank Baron, Chairman 
of Parima as Alessandro De Felice, President of Anra 
(Associazione Nazionale dei Risk Manager and Respon-
sabili Assicurazioni Aziendali of Italy), were together , 
unprecedented in the same activity.
Outstanding speakers were Cristiane França Alves, 
from CSN Companhia Siderúrgica Nacional, Rodrigo 
Avila from Companhia Suzano de Papel e Celulose. 
Marcelo D'Alessandro, risk manager of the Rio 2016 
Olympic Committee, as well as Sérgio Hoeflich, repre-
senting ANSP (National Insurance and Social Security 
Academy) and ENS (National Insurance School) and 
David Corredor Gomez, Director of Global Programs 
of Mapfre Iberia.
They also spoke: Cristina Martinez Garcia - Sacyr Group, 

The risk management challenge
O desafio da gestão de riscos 

Alarys e Apogeris realizam em Portugal, uma das principais convenções do mundo, para debater tendências de 
gerenciamento de riscos em seguros
Alarys and Apogeris hold one of the main conventions in the world in Portugal to discuss insurance risk mana-
gement trends
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Group, diretora de IGREA (Iniciativa de Gerentes de Ries-
gos Españoles, Isabel Martinez Torre-Enciso, Directora de 
AGERS  Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Se-
guros , Catalina Echeverria Ortiz da Empresa de Electrici-
dade ISAGEN de Colombia , Paulo Moniz, Diretor de In-
formation Security da empresa EDP (Energia de Portugal).
As abordagens dos diferentes perfis dos riscos atuais, tan-
to globais como regionais, além dos riscos cibernéticos e 
roubo de cargas, foram apresentadas para aproximada-
mente 100 inscritos entre gestores de riscos, dirigentes de 
associações, representantes de seguradoras, ressegurado-
ras, corretores e executivos da área financeira da América 
Latina e da Europa. 
Um dos destaques foi a apresentação de Juan Arsuaga, 
Managing Director do Lloyd’s Iberia, explicando os pla-
nos para a Europa depois do Brexit e um painel de resse-
guradoras cativas com representantes de mercados como 
os de Bermudas, Malta, Irlanda, Suíça e Luxemburgo. 
Destaque ainda para um interessante painel sobre o futu-
ro dos mercados de seguros latino-americanos incluindo 
o carro-chefe Brasil, assim como também sobre os mer-
cados da Europa, ressaltando os mercados latinos euro-
peus de Espanha, Portugal e Itália. Não se pode deixar de 
mencionar que houve uma profunda análise do mercado 
de resseguros latino-americano e da Europa. 
Outra apresentação de destaque foi sobre um tema de 
grande importância e que abordou os aspectos do mer-
cado segurador frente às mudanças do ambiente dos ne-
gócios, focado na América Latina e Europa. Tendo como 
um dos palestrantes Ariel Couto, CEO da MDS no Brasil, 
que salientou o panorama do mercado brasileiro. Parti-
ciparam também deste painel, Angelo Colombo, CEO da 
Allianz AGCS para América Latina, José Antonio Rubial, 
Chief Regional Officer da Mapfre Latino America e Santi 
Cianci, CEO da Generali Portugal.

director of IGREA (Initiative of Spanish Risk Managers, 
Isabel Martinez Torre-Enciso, Director of AGERS Spa-
nish Association of Risk Management and Insurance, 
Catalina Echeverria Ortiz of ISAGEN Electricity Com-
pany of Colombia, Paulo Moniz, Director of Information 
Security of the company EDP (Energia de Portugal).
Approaches to different risk profiles, both global and 
regional, as well as cyber risk and cargo theft, were 
presented to approximately 100 enrollees among risk 
managers, association leaders, representatives of insu-
rers, reinsurers, brokers and financial executives Latin 
America and Europe.
One of the highlights was the presentation of Juan Ar-
suaga, Managing Director of Lloyd's Iberia, explaining 
plans for Europe after Brexit and a panel of captive rein-
surers with representatives from markets such as Ber-
muda, Malta, Ireland, Switzerland and Luxembourg. 
Also worthy of mention is an interesting panel on the 
future of the Latin American insurance markets inclu-
ding the flagship Brazil, as well as on the markets of 
Europe, highlighting the European markets of Spain, 
Portugal and Italy. And of course, mentioning that the-
re was a thorough analysis of the Latin American and 
European reinsurance market.
Another prominent presentation was on a topic of gre-
at importance that addressed aspects of the insurance 
market in the face of changes in the business environ-
ment in Latin America and Europe. One of the speakers 
was Ariel Couto, CEO of MDS in Brazil, who highli-
ghted the Brazilian market. Also participating in this 
panel were Angelo Colombo, CEO of Allianz AGCS for 
Latin America, José Antonio Rubial, Chief Regional Of-
ficer of Mapfre Latino America and Santi Cianci, CEO 
of Generali Portugal.

Jorge Luzzi, presidente da Alarys e Apogeris debate temas apresentados

Jorge Luzzi Alarys & Apogeris president, discusses presented issues



23INSURANCE CORP

COVER

Atividade fundamental 

Na ocasião, Jorge Luzzi, presidente da Alarys e da Apo-
geris, afirmou que as empresas estão hoje expostas a um 
conjunto crescente de riscos que ameaçam a continuida-
de de suas atividades. “Por esta razão, a gestão de riscos é 
fundamental para a sobrevivência e sustentabilidade das 
empresas, ocupando uma crescente relevância nestas ati-
vidades voltadas para o gerenciamento de riscos, quanto 
aos investimentos e práticas operacionais”, disse.
Luzzi frisou que ainda há muitas empresas e organizações 
que não se preocupam em gerir os riscos a que estão ex-
postas. “Esta situação se torna uma grande ameaça à sua 
existência. Já era momento para o entrosamento e inter-
câmbio de experiências entre os executivos”, acrescentou.

Necessidade de maior cultura em gestão de riscos 

Em entrevista exclusiva para a Revista Insurance Corp, 
Jorge Luzzi, também Chairman da RCG - Herco Global, 
ressaltou que a atividade de gerenciamento de riscos na 
América Latina e na península ibérica ainda é modesta 
para o tamanho e potencial que tem. “Quanto ao Brasil, 
precisa ter uma política de Estado com relação a gerencia-
mento de riscos e seguros”, frisou.
O executivo enfatiza a necessidade do reconhecimento de 
que o gerenciamento de riscos é base fundamental para o 
melhor tratamento dos riscos, a fim de se obter um menor 
número de sinistros e um mercado de seguros menos ex-
posto pela baixa qualidade das medidas de proteção. “Con-
siderando que o melhor aliado do gerenciamento de riscos 
é o mercado de seguros, o grande objetivo das empresas 
deve ser evitar o sinistro. Para isso, segurados e segurado-
ras, assim como corretores de seguros, deveriam ser parcei-
ros”, complementa.
No Brasil, por não haver terremotos, tornados ou furacão, 
há o conceito errôneo de um mercado sem catástrofes na-
turais. “Estas existem sim, com os alagamentos, enchentes e 
desmoronamentos. Essa falsa visão de mercado sem catás-
trofes, faz com que não haja política de investimento para o 
gerenciamento de ris-
co”, acentua Luzzi.
“Os grandes sinistros 
brasileiros não seguem 
essa definição de mer-
cado sem catástrofes 
naturais; misturam a 
força da natureza com 
a falta de prevenção 
como demostra o de-
sastre ambiental de 
Mariana, em Minas 
Gerais, causado pelo 
rompimento de barra-
gem da mineradora Sa-
marco. A enxurrada de 
lama modificou a vida 
de toda uma região do 
país”, exemplifica.

Fundamental activity 

Jorge Luzzi, president of Alarys and Apogeris, explained 
that companies are currently exposed to a growing set of 
risks that threaten the progress of their activities. "For this 
reason, risk management is fundamental to the survival 
and sustainability of companies, having a growing rele-
vance in these activities focused on risk management, in-
vestments and operational practices," he said.
Luzzi pointed out that there are still many companies and 
organizations that do not care about managing the risks 
they are exposed to. "This situation becomes a major thre-
at to their existence. It was time for networking and ex-
change of experiences between executives, "he added.

Need for more Culture in Risk Management 

In an exclusive interview with Insurance Corp. maga-
zine, Jorge Luzzi, also Chairman of RCG - Herco Glo-
bal, pointed out that the risk management activity in 
Latin America and the Iberian peninsula is still mo-
dest in size and potential. "As for Brazil, a government 
policy is necessary in relation to risk and insurance 
management," he said.
The executive emphasizes the need to recognize that risk 
management is a fundamental basis for better treatment 
of risks in order to obtain a lower number of claims and 
an insurance market less exposed by the poor quality of 
the protection measures. "Considering that the best ally 
of risk management is the insurance market, the major 
objective of companies should be to avoid the loss. For 
this, insureds and insurers, as well as insurance brokers, 
should be partners, "he adds.
Since there are no earthquakes, tornadoes or hurrica-
nes in Brazil, there is the mistaken concept of a market 
without natural disasters. "Yes, there are floods, floods 
and landslides. This misrepresented view of a market 
where there are no catastrophes, means that there is no 
investment policy for risk management, "says Luzzi.

"The large Brazilian 
claims do not follow 
this market defini-
tion without natural 
disasters; mix the 
force of nature with 
the lack of preven-
tion as demonstrated 
by the environmental 
disaster of Mariana, 
in Minas Gerais, cau-
sed by the rupture of 
a dam of the mining 
company Samarco. 
The great flood of 
mud changed the life 
of an entire region 
of the country, "he 
exemplifies.

Ariel Couto, CEO da MDS no Brasil,  apresenta painel no evento

Ariel Couto MDS Brasil’s CEO, presents panel at the event
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Luzzi reforça a necessidade de 
uma forte política de gerencia-
mento de riscos a ser aplicada 
com multas pela falta cumpri-
mento de normas de segurança e 
a obrigatoriedade de um plano de 
GR. “Normas e recomendações de 
órgãos supervisores não são sufi-
cientes. Basta de recomendação 
sem consequências, para reduzir 
a sinistralidade. É necessário um 
trabalho sério de fiscalização. 
Penas, multas e leis parciais, ain-
da que bem-intencionadas, não 
adiantam sem a existência de uma 
fiscalização suficiente para que 
funcionem”, concluiu.

Congresso 

Os congressistas puderam apreciar 
a qualidade das palestras feitas por 
especialistas de várias partes do 
mundo como Portugal, Itália, Espanha, França, Ingla-
terra, Bélgica, Alemanha, Suíça, Malta, Estados Unidos, 
Canadá, Cingapura, Bermuda e República Dominica-
na. A América Latina também esteve presente com seus 
representantes do Brasil, Argentina, México, Panamá, 
Peru, Chile e Colômbia.
Durante o evento, muito se falou do futuro da gestão de 
riscos, novas técnicas e tendências na área. Entre as temá-
ticas abordadas destacam-se os recentes desenvolvimen-
tos nos Benefícios para Colaboradores, Certificações em 
GR, Gerenciamento de Riscos Corporativos, Gestão de 
Risco no Seguro Marítimo, Gerenciamento de Risco 4.0 
-Transformação Digital, Riscos Políticos e Compliance-.
Um dos pontos fortes do congresso foi a importância da 
educação e certificação dos profissionais que já atuam 
na área. Entidades de classe como a Alarys e a ABGR 
(Associação Brasileira de Gerência de Riscos) certificam 
profissionais que tenham condições de atuar com essa 
função, porém ainda não a possuem.
Coube a Ariel Couto, CEO da MDS no Brasil, apresentar 
em sua palestra o mercado brasileiro de seguros e resse-
guros, bem como as tendências futuras – otimistas quan-
to à retomada do crescimento econômico do país e os 
reflexos imediatos no mercado segurador local.
O encerramento do Congresso ficou a cargo do Dr. José 
Manuel Fonseca, CEO do grupo MDS Holding, destacan-
do o “Gerenciamento de Riscos na Visão do Corretor”.

Luzzi reinforces the need for a 
strong risk management poli-
cy with the application of fines 
for non-compliance with safety 
standards and the requirement 
for a GR plan. "Norms and re-
commendations from supervi-
sory bodies are not enough. The 
recommendation without conse-
quences to reduce the accident 
rate must stop. Serious oversight 
work is needed. Penalties, fines 
and partial laws, even if well in-
tentioned, do not work without 
sufficient supervision to work, 
"he concluded.

Congress

The participants of the Congress 
were able to appreciate the quali-
ty of the lectures given by experts 

from various parts of the world such as Portugal, Italy, 
Spain, France, England, Belgium, Germany, Switzerland, 
Malta, United States, Canada, Singapore, Bermuda and 
Dominican Republic. Latin America was also present 
with its representatives from Brazil, Argentina, Mexico, 
Panama, Peru, Chile and Colombia.
During the event, much was said about the future of risk 
management, new techniques and trends in the area. 
Among the issues addressed are the recent developments 
in Benefits for Employees, GR Certifications, Corpora-
te Risk Management, Maritime Risk Management, Risk 
Management 4.0 - Digital Transformation, Political Risks 
and Compliance.
One of the strengths of the congress was the importan-
ce of education and certification of professionals already 
working in the area. Entities of class as
Alarys and ABGR (Brazilian Association of Risk Mana-
gement) certify the professionals who are able to act with 
this function, but do not yet have it.
Ariel Couto, CEO of MDS in Brazil, presented the Brazi-
lian insurance and reinsurance market, as well as future 
trends - optimistic about the resumption of the country's 
economic growth and the immediate impact on the local 
insurance market.
The closing of the Congress was in charge of Dr. José Ma-
nuel Fonseca, CEO of the MDS Holding group, highligh-
ting the "Risk Management in the Broker's Vision".

Dr. José Manuel Fonseca, encerrando o evento

Dr. José Manuel Fonseca, closing the congress

CAPA
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A MDS foi nomeada broker do Lloyd's, abrindo 
portas para o maior mercado de seguros especializa-
do do mundo, com os profissionais mais renomados 
que gerenciam riscos emergentes e complexos. 
Com essa nomeação, a MDS é capaz de colocar di-
retamente - sem lidar com corretores estrangeiros - 
riscos mais complexos, como desastres ambientais, 
cibernéticos, naturais ou industriais de grande porte.
A MDS é o único broker de língua portuguesa en-
tre os 258 que trabalham em todo o mundo com 
o Lloyd's of London. Um momento histórico, não 
só para o setor segurador, mas também para a 
economia portuguesa. 
“O mercado segurador nacional ganha visibilidade 
internacional e acesso ao mais prestigiado polo de 
seguros, com uma gama de sindicatos que protege-
rão todos os riscos imagináveis a que as empresas 
portuguesas podem estar expostas", diz José Manuel 
Dias da Fonseca, CEO do Grupo MDS, em entrevis-
ta com o jornal Expresso.

Fonte/Source: The Full Cover 11 Magazine 

Durante o evento em Por-
tugal, os presentes tiveram 
a oportunidade de receber 
o livro “Os desafios da ges-
tão de riscos”, cujo conteú-
do se refere a uma entrevis-
ta com Jorge Luzzi (foto). 
A obra aborda o tema em 
questão, que faz parte da 
coleção Keep it Simple, da 
MDS Publications.
A publicação tem 62 pági-
nas e apresenta de forma 
ampla e bastante didática, 
as etapas e a complexidade 
da atividade da gestão de 
riscos. Bem elaborada e de 
leitura agradável e ilustrada, 
foi muito apreciada por to-
dos os presentes que tiveram 
seu exemplar autografado. 

MDS has been appointed a Lloyd’s broker – opening 
doors to the largest specialised insurance market 
in the world with the most renowned professionals 
who manage emerging and complex risks. 
With this appointment, MDS is able to directly pla-
ce – without dealing with foreign brokers - more 
complex risks such as environmental, cyber, natural 
disasters or large industrial.
MDS is the only Portuguese-speaking broker among 
the 258 that work worldwide with Lloyd’s of Lon-
don. An historic moment, not only for the insuran-
ce sector, but also for the Portuguese economy. 
The national insurance market "gains internatio-
nal visibility and access to the most prestigious in-
surance hub, with a range of syndicates that will  
protect all imaginable risks  Portuguese companies 
may be exposed to”, says José Manuel Dias da Fon-
seca, CEO of MDS Group, in an interview with the 
Expresso newspaper.

During the event in Portu-
gal, the participants had the 
opportunity to receive the 
book "The challenges of risk 
management", the content of 
which refers to an interview 
with Jorge Luzzi (photo). 
The book addresses the the-
me in question, which is part 
of the MDS Publications 
Keep It Simple collection.
The publication with 62 pa-
ges presents in broad and 
quite didactic form, the sta-
ges and the complexity of 
the risk management acti-
vity. Well elaborated, illus-
trated and readable, it was 
greatly appreciated by all 
those present who had their 
autographed copy.

MDS: broker do Lloyd’s

Lançamento do livro - Jorge Luzzi no 
Congresso da Alarys e Apogeris

MDS: Lloyd’s broker

Launch of the book - Jorge Luzzi at the 
Congress of Alarys and Apogeris

COVER
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Empresa aposta no desenvolvimento de novos produtos

Company invests in the development of new products

No início, a seguradora operava apenas com produtos do 
Ramo do Seguro Garantia. A partir de 2010, passou a explo-
rar oportunidades também nos segmentos de infraestrutura, 
com os lançamentos dos Produtos de 
Risco de Engenharia, Risco Operacio-
nal, Responsabilidade Civil, D&O e 
E&O, através de parcerias com corre-
tores específicos destes segmentos.
Avançaram na estratégia em 2018 com 
o lançamento do portal on-line, que 
comercializa, inicialmente, o Seguro 
de Responsabilidade Civil Profissional 
(E&O). Essa expansão abriu as portas 
para criar relacionamento com todo 
perfil de corretor e assessoria. Está pre-
visto o lançamento em breve de mais 
produtos no portal, com foco para pe-
quenas e médias empresas. 
Conforme destaca Alisson Guirão 
Cardoso de Moura, gerente comer-
cial "para os próximos anos a estra-

In the beginning, the insurer operated only with products 
of  Surety and Bond Insurance. From 2010, it started to 
explore opportunities in the infrastructure segments 

as well, with the launch of Engi-
neering Risk Products, Operatio-
nal Risk, Civil Liability, D&O and 
E&O, through partnerships with 
specific brokers of these segments.
They advanced the strategy in 2018 
with the launch of the online portal, 
which initially markets the Profes-
sional Liability Insurance (E&O). 
This expansion opened the doors to 
create a relationship with all broker 
and advisory profile. There are plans 
to launch more products on the por-
tal soon, focusing on small and me-
dium-sized companies.
According to Alisson Guirão Car-
doso de Moura, commercial mana-
ger "for the next years the growth 

Fator Seguradora celebrates 10 years
Fator Seguradora comemora 10 anos

REGISTRO

Da esquerda para a direita: Luciana Natividade, diretora comercial e equipe

From left to right: Luciana Natividade, commercial director and team

Alisson Moura, gerente comercial

Alisson Moura, commercial manager
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“ “

” ”
Luiz Alberto Pestana
Diretor Técnico

Luiz Alberto Pestana
Technical director

Somos reconhecidos por ser 
uma Seguradora especializada 
no Segmento de Energia, mas 
queremos mais. Ampliamos nos-
so portfólio com produtos perso-
nalizados para cada segmento do 
mercado que hoje operamos, in-
vestimos em tecnologia e proces-
sos, viabilizando negócios com 
eficiência e alta qualidade.

We are recognized for being an 
Insurer specializing in the Ener-
gy Segment, but we want more. 
We have expanded our portfolio 
with customized products for 
each segment of the market that 
we operate today, investing in 
technology and processes, ena-
bling business with efficiency 
and high quality.

tégia de crescimento está focada em desenvolver produtos 
de seguros renováveis e personalizados, atendendo as no-
vas necessidades do mercado, criando e desenvolvendo re-
lacionamento com corretores de seguros através da equipe 
comercial e do próprio portal on-line, onde o corretor con-
segue cotar e emitir apólice em apenas alguns minutos." 

Destaques

Entre as novidades apresentadas pela seguradora nes-
se período estão o E&O, primeiro produto desenvolvi-
do para pessoa física e profissionais liberais, além de 
pequenas, médias e grandes empresas, e o Portal do 
Corretor, que hoje possui cerca de 500 corretores ati-
vos. A meta da seguradora é triplicar esse número de 
corretores nos próximos meses.
Através do portal são atendidas mais de 30 profissões, 
entre elas: engenheiros, arquitetos, advogados, profis-
sionais da área da saúde, cartórios e tabeliães. O pro-
cesso de cotação e contratação pode ser feito através do 
portal “portal.fatorseguradora.com.br”, sem a necessi-
dade de documentos físicos ou upload de documentos 
no site. Há ainda opções de franquias sem Participação 
Obrigatória do Segurado (POS).

strategy is focused on developing customized and re-
newable insurance products, answering further the new 
market needs, creating and developing relationships with 
insurance brokers through the commercial team and the 
online portal itself, where the broker can quote and issue 
policy in just a few minutes." 

Highlights

Among the innovations presented by the insurer in this 
period are E&O, the first product developed for individu-
als and liberal professionals , besides small, medium and 
large companies, and the Broker Portal, which currently 
has about 500 active brokers. The insurer's goal is to tri-
ple that number of brokers in the coming months.
Through the portal, more than 30 professions are atten-
ded, among them: engineers, architects, lawyers, health 
professionals, notaries and notaries. The quotation and 
hiring process can be done through the "portal.fatorse-
guradora.com.br" portal, without the need for physical 
documents or upload of documents on the site. There are 
also options for deductibles without Compulsory Partici-
pation of the Insured (POS).
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The importance of the equity valuation for 
insurance purposes

A importância da avaliação patrimonial para 
fins de seguro

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

Anos atrás era comum as empresas estabelecerem o va-
lor segurado dos seus ativos tomando como base valores 
oriundos de registros contábeis, fato que levava à adoção 
de valores em risco distorcidos e, naturalmente, ocasio-
nando prejuízos advindos de prêmios superestimados ou 
subestimados. Assim, a correta contratação de uma apóli-
ce deve estar baseada nos valores em risco fixados median-
te rigorosa avaliação patrimonial. Tão importante quanto 
eleger um bom corretor e uma boa seguradora é a escolha 
da empresa que irá avaliar o seu patrimônio e estabelecer 
os reais valores em risco.

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

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

The correct determination of values at risk 
should focus on the real cost of replacement/
reproduction of the assets to be insured. We 
remind you that the equity valuation is supported 
in engineering techniques and in the market 
reality of each asset class

O resultado final da avaliação é um relatório no qual to-
dos os ativos seguráveis estão detalhadamente descritos 
e alocados por área de risco. 
O relatório apresenta para os envolvidos na contrata-
ção da apólice, os seguintes valores para cada ativo: 
custo de reposição/reprodução novo, custo de reedi-
ção (custo de reprodução novo, menos a depreciação 
física) e valor máximo para seguro – igual ao valor de 
novo, quando a depreciação técnica for inferior a 50% 
ou duas vezes o valor depreciado, quando a deprecia-
ção for superior a 50%.
A existência de um consubstanciado relatório de avalia-
ção, além de permitir o estabelecimento em bases reais 
dos montantes em risco, contribui para a regulação em 
caso de sinistros, tanto no que diz respeito à sua agiliza-
ção, quanto no sentido de dirimir eventuais dúvidas que 
normalmente surgem.

The assessment final outcome is a report in which all 
insurable assets are detailed and allocated by risk area. 
The report presents the following values for each of 
the assets: new replacement / reproduction cost, re-is-
sue cost (new reproduction cost less physical deprecia-
tion) and maximum value for insurance - equal to the 
new value, when the technical depreciation is less than 
50% or twice the depreciated value, when the depre-
ciation is greater than 50%. 
The existence of a detailed evaluation report, in ad-
dition to allowing the real amounts at risk to be esta-
blished, contributes to the regulation of claims, both 
in terms of speeding up and in order to resolve any 
doubts that normally arise.

PANORAMA OUTLOOK
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Fenacor's 50th anniversary celebration
Comemoração dos 50 anos da Fenacor

A Federação Nacional dos Corretores de Seguros Priva-
dos, de Resseguros, de Capitalização, de Previdência Pri-
vada e das Empresas Corretoras de Seguros e Resseguros 
(Fenacor) realizou em 25 de outubro, no Hotel Belmont 
Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, a celebração dos 
50 anos de sua fundação com a presença de destacados 
executivos e profissionais de seguradoras, resseguradoras, 
das maiores seguradoras do país, entidades do setor e da 
Susep, além de dirigentes dos Sindicatos dos Corretores de 
Seguros (Sincor) dos estados do Brasil. Com a presença 
de aproximadamente 350 pessoas, a cerimônia foi iniciada 
com a apresentação de um vídeo destacando os principais 
momentos da história da entidade, bem como o lança-
mento pelos Correios de selo comemorativo, voltado para 
este acontecimento e obliterado na oportunidade.
Nesta mesma ocasião, houve o lançamento do livro “50 
anos - Fenacor 2018”, que traz uma retrospectiva da 
trajetória da Federação, relembrando suas realizações, 
seus dirigentes, as ações dos corretores de seguros, se-
guradoras parceiras, entre outras. Os ex-presidentes, 
Paulo Gynner Barreto Correa, Roberto Silva Barbosa e 
Octávio José Milliet, foram homenageados pelo desem-

The National Federation of Brokers of Private Insurance, 
Reinsurance, Capitalization, Private Pension and Insu-
rance and Reinsurance Brokerage Firms (Fenacor) held 
on October 25 at the Hotel Belmont Copacabana Palace, 
in Rio de Janeiro, the celebration of the 50 years of its 
foundation with the presence of prominent executives 
and professionals from insurers, reinsurers, the largest 
insurers in the country, entities of the sector and Susep, 
as well as directors of the Insurance Brokers Unions (Sin-
cor) in the states of Brazil. With the presence of appro-
ximately 350 people, the ceremony was started with the 
presentation of a video highlighting the main moments 
in the history of the entity, as well as the launch by the 
Post Office of commemorative stamp, turned to this 
event and obliterated in the opportunity.
On the same occasion, the book "50 years - Fenacor 
2018" was launched, which brings a retrospective of the 
Federation's trajectory, reminiscent of its accomplish-
ments, its leaders, the actions of insurance brokers, in-
surance companies, and others. The former presidents, 
Paulo Gynner Barreto Correa, Roberto Silva Barbosa and 
Octávio José Milliet, were honored for the performance 

Por/by: Priscila Palacio
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penho de suas ativi-
dades e contribuições 
para o engrandeci-
mento e fortaleci-
mento da entidade. 
Foram também ho-
menageadas com uma 
placa, seguradoras 
e entidades do mer-
cado: o presidente 
Gabriel Portella da 
SulAmérica Seguros, 
Roberto Santos da 
Porto Seguro, Octavio 
de Lazari da Bradesco 
Seguros, Robert Bittar 
da Escola Nacional de 
Seguros e Márcio Co-
riolano da CNseg.
O deputado federal 
Lucas Vergílio, presi-
dente do Sincor-GO, 
recebeu a Comenda 
de Mérito do Cin-
quentenário da Fe-
nacor em nome de 
todos os presidentes 
dos Sincors, assim 
como Patrick Larra-
goiti Lucas, do Con-
selho da SulAmérica, 
Luiz Carlos Trabuco 
Cappi do Conselho 
do Banco Bradesco, 
João Elísio Ferraz de 
Campos, ex-presi-
dente da Fenaseg e 
Joaquim Mendanha 
de Ataídes superin-
tendente da Susep.
Saudando os presentes, Armando Vergílio dos Santos Ju-
nior, presidente licenciado da Fenacor, destacou que “a 
entidade representa 26 sindicatos e em torno de 100 mil 
corretores de seguros em todo o país, sempre disponíveis 
a orientar, esclarecer e apresentaras melhores alternativas 
que atendam os consumidores”. Conclamou a todos que 
compõe o mercado, a envidar esforços para que se possa 
enfrentar as adversidades e superar os desafios inerentes 
às atividades que se apresentarão ao longo dos tempos 
vindouros, buscando o desenvolvimento econômico e 
busca da redução das desigualdades sociais no país, no-
tadamente pelo momento de transição decorrente da 
eleição presidencial que estamos vivenciando.

of their activities and 
contributions to the 
aggrandizement and 
strengthening of the 
entity. 
They were also ho-
nored with a plaque, 
insurers and market 
entities: President 
Gabriel Portella da 
SulAmérica Seguros, 
Roberto Santos of Por-
to Seguro, Octavio de 
Lazari of Bradesco Se-
guros, Robert Bittar of 
the National School of 
Insurance and Márcio 
Coriolano of CNseg.
Federal Deputy Lucas 
Vergílio, president of 
Sincor-GO, received 
the Fenacor Fiftieth 
Anniversary Com-
mendation on behalf 
of all Sincors presi-
dents, as well as Pa-
trick Larragoiti Lucas 
of the SulAmérica Bo-
ard, Luiz Carlos Tra-
buco Cappi of the Bo-
ard of Banco Bradesco 
, João Elísio Ferraz de 
Campos, former pre-
sident of Fenaseg and 
Joaquim Mendanha 
de Ataídes superin-
tendent of Susep.
Welcoming those pre-
sent, Armando Ver-

gílio dos Santos Junior, Fenacor's president, said: "The 
entity represents 26 unions and around 100 thousand 
insurance brokers throughout the country, always availa-
ble to guide, clarify and present the best alternatives that 
meet the consumers. " He called on everyone who com-
pose the market, to make efforts to face the adversities 
and overcome the challenges inherent to the activities 
that will be presented in the coming times, seeking the 
economic development and search for the reduction of 
social inequalities in the country, transition due to the 
presidential election we are experiencing.

Robert Bittar, presidente em exercício na abertura da celebração

Robert Bittar, President-in-office at the celebration opening

Armando Vergílio, saudando os presentes

Armando Vergílio, welcoming those present
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Seguradora apoia projetos ligados à saúde, bem-estar e questões socioculturais

Insurer supports projects related to health, well-being and socio-cultural issues

Não é de hoje que a SulAmérica Seguros demonstra seu 
interesse por projetos sociais. Isso acontece desde sua 
fundação, há 122 anos. Faz parte da cultura da compa-
nhia apoiar ações de acesso à saúde e melhoria de quali-
dade de vida da população.
A partir de 2009 esse apoio começou a ser acompanhado 
mais de perto pela companhia, com o uso de métricas e 
indicadores dos resultados. Para Patricia Coimbra, dire-
tora de Capital Humano e Sustentabilidade, os resulta-
dos são percebidos a longo prazo. “Quando atuamos na 
prevenção hoje, contribuímos para uma população mais 
saudável no futuro e mais consciente em relação ao uso 
do seguro”, comenta.
Em nove anos, 220 organizações receberam o apoio da 
empresa para seus projetos. Em 2017, o aporte foi de 
aproximadamente R$ 7 milhões por meio das leis de in-
centivo fiscal. Para 2018, a expectativa é que o valor al-
cance R$ 8 milhões.
A seleção de novos projetos ocorre anualmente, geralmen-
te no último trimestre do ano e é dividida em dois editais: 
um para captação de projetos socioculturais e outro para 

It is no longer today that SulAmérica Seguros shows in-
terest in social projects. This has happened since its fou-
nding 122 years ago. It is part of the company's culture to 
support actions to access health and improve the quality 
of life of the population.
As of 2009 this support began to be monitored more clo-
sely by the company, with the use of metrics and results 
indicators. For Patricia Coimbra, director of Human Ca-
pital and Sustainability, the results are perceived in the 
long term. "When we act in prevention today, we contri-
bute to a healthier population in the future and become 
more aware of the use of insurance," he says.
In nine years, 220 organizations received the com-
pany's support for their projects. In 2017, the contri-
bution was approximately R $ 7 million through tax 
incentive laws. For 2018, the expectation is that the 
amount reaches R $ 8 million.
The selection of new projects takes place annually, usu-
ally in the last quarter of the year and is divided into two 
edicts: one to attract socio-cultural projects and the other 
to search for initiatives related to health and well-being.

SulAmérica targeting social causes
SulAmérica voltada para as causas sociais

AÇÃO SOCIAL

Alunos da Escola de Dança do Theatro Municipal de São Paulo

School of Dance of the Municipal Theater of São Paulo students

Por/by: Priscila Palacio
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busca de iniciativas relacionadas à saúde e bem-estar. 
Além disso, a companhia apoia projetos não incentiva-
dos, ou seja, aqueles que recebem investimento sem in-
termediação de nenhuma Lei de Incentivo Fiscal.

Projetos socioculturais

Entre os projetos apoiados pela seguradora, dois ganham 
destaque por proporcionar mais do que amparo social, 
pois trabalham também a formação dos alunos: a Cia. 
Brasileira de Ballet (CBB), sediada no Rio de Janeiro e a 
Escola de Dança do Theatro Municipal de São Paulo.
“Ao longo da nossa história apoiamos programas sociais 
e sabemos da importância que têm para as futuras ge-
rações. Acompanhar de perto o crescimento pessoal e 
artístico desses jovens bailarinos é muito gratificante”, 
afirma Zeca Vieira, diretor de Marketing Corporativo 
da SulAmérica.
Um desses jovens talentos é Wendel Vieira de 11 anos. O 
bailarino afirma que em pouco tempo aprendeu muito 
dentro do balé clássico. “Acredito que a carreira profissio-
nal será cansativa e prazerosa e pretendo me dedicar ao 
máximo para realizar meu sonho”, afirma Wendel. No es-
petáculo Meu Primeiro Municipal - Tchaikovsky, Wendel 
estreará o Pas De Deux de Chapeuzinho Vermelho, que 
faz parte da Suite de A Bela Adormecida. 
Jorge Teixeira, diretor da Companhia Brasileira de Ballet, 
fala sobre a importância do apoio da seguradora para o 
projeto: “O apoio da SulAmérica chegou como um pre-
sente divino. Havíamos decidido encerrar as atividades. 
Hoje temos uma média de 82 participantes, entre crian-
ças, jovens e adultos. Vamos encerrar o ano com “O Que-
bra Nozes”, finaliza.

In addition, the company supports non-incentive pro-
jects, that is, those that receive investment without in-
termediation of any Fiscal Incentive Law.

Social and cultural projects 

Among the projects supported by the insurer, two are hi-
ghlighted by providing more than social support, as they 
also work for the training of students: Cia. Brasileira de 
Ballet (CBB), based in Rio de Janeiro and the School of 
Dance of the Municipal Theater of Sao Paulo.
"Throughout our history we have supported social pro-
grams and we know how important they are to future ge-
nerations. Close monitoring of the personal and artistic 
growth of these young dancers is very gratifying, "says Zeca 
Vieira, director of Corporate Marketing at SulAmérica.
One of these young talents is Wendel Vieira of 11 ye-
ars. The dancer claims that in a short time he lear-
ned a lot from the classical ballet. "I believe that the 
professional career will be tiring and pleasurable and 
I intend to dedicate myself to the maximum to realize 
my dream", affirms Wendel. In the show My First Mu-
nicipal - Tchaikovsky, Wendel will debut the Pas De 
Deux of  The girl in the Red Hood, which is part of the 
Suite of The Sleeping Beauty.
Jorge Teixeira, director of Companhia Brasileira de 
Ballet, talks about the importance of the
insurer's support for the project: "SulAmérica's su-
pport came as a divine gift. We had decided to close 
the activities. Today we have an average of 82 partici-
pants, among children, young people and adults. We're 
going to end the season with "The Nutcracker," he says.

Alunos da Cia. Brasileira de Ballet (CBB)

Cia. Brasileira de Ballet (CBB) students
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Documento sugere ações para agenda social e a retomada do crescimento econômico 

Document suggests actions for social agenda and resumption of economic growth 

Márcio Coriolano, presidente da CNseg

Márcio Coriolano, CNseg's president

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) tor-
na pública a iniciativa intitulada “Propostas do Setor 
Segurador Brasileiro aos Presidenciáveis- 2018". Márcio 
Coriolano presidente  da entidade, Alexandre Leal, di-
retor-técnico , Edson Franco, presidente da FenaPrevi, 
Solange Beatriz Mendes, presidente da Fenasaúde e Car-
los Alberto dos Santos Correa, representante de Marcos 
Renato Coltri da Fenacap, apresentaram as demandas, 
falaram da importância e da participação da indústria na 
economia do país.
O setor de seguros dispõe de ativos para garantir os ris-
cos assumidos, da ordem de R$ 1,2 trilhão – equivalen-
tes a 25% da dívida pública brasileira-, montante que o 
posiciona entre os grandes investidores institucionais 
do país. Com movimento de receitas que já represen-
tam 6,5% do PIB brasileiro, o setor tem potencial para 
crescer ainda mais. “Estamos na 46ª posição do ranking 

The National Confederation of Insurers (CNseg) annou-
nces the initiative "Proposals of the Brazilian Insurance 
Sector to the Presidential Candidates - 2018." Márcio 
Coriolano president of the entity, Alexandre Leal, tech-
nical director, Edson Franco, president of FenaPrevi, So-
lange Beatriz Mendes, president of Fenasaúde and Car-
los Alberto dos Santos Correa, representative of Marcos 
Renato Coltri da Fenacap, presented the demands, spoke 
about the importance and participation of industry in 
the economy of the country.
The insurance sector has R $ 1.2 trillion in assets to gua-
rantee the assumed risks, equivalent to 25% of the Brazi-
lian public debt, an amount that positions it among the 
country's major institutional investors. With revenues 
that already represent 6.5% of the Brazilian GDP, the sec-
tor has the potential to grow even more. "We are in 46th 
place in the world ranking in per capita consumption, 

CNseg presents proposals to candidates
CNseg apresenta propostas aos candidatos

CONTRIBUIÇÃO
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mundial em consumo per capita, em descompasso com 
a economia do país, a nona maior do planeta”, analisou o 
presidente da CNseg, Márcio Coriolano. 
As 22 propostas foram entregues para todos os candidatos 
a presidente da república. O objetivo é contribuir com me-
didas concretas, propostas pelos especialistas do mercado 
segurador, para a superação dos desafios que estarão dian-
te do eleito em outubro. O documento destaca:

•	 Sua importância no contexto da reforma da Previdên-
cia Social, para reduzir a vulnerabilidade do Estado.

•	 Um marco regulatório favorável à expansão do se-
guro rural, oferecendo mais musculatura ao agrone-
gócio.

•	 A necessidade do seguro de garantia para grandes 
obras de infraestrutura.

•	 A democratização do acesso a planos e seguros de 
saúde com regras objetivas de compartilhamento de 
riscos e atendimento assistencial.

•	 A relevância econômica e social do segmento de ca-
pitalização.

•	 A urgência de aperfeiçoamento das regras de aplica-
ção de seus ativos, tendo em vista o papel de investi-
dor institucional do setor.

•	 O conjunto de ações para promover a inclusão so-
cial, por meio dos seguros populares.

in disagreement with the country's economy, the ninth 
largest in the world," analyzed the president of CNseg, 
Márcio Coriolano. 
The 22 proposals were submitted to all candidates for 
president. The objective is to contribute with concre-
te measures, proposed by insurance market experts, to 
overcome the challenges that will be facing the one elec-
ted in October. The document highlights:

•	 Its importance in the context of Social Security re-
form, to reduce the vulnerability of the State.

•	 A regulatory framework favorable to the expansion 
of rural insurance, offering more muscle to agribu-
siness.

•	 The need for guarantee insurance for major infras-
tructure works.

•	 The democratization of access to plans and health in-
surance with objective rules of risk sharing and care.

•	 The economic relevance and the social relevance of 
the capitalization segment.

•	 The urgency of improving the rules for applying its 
assets, in view of the role of institutional investors in 
the sector.

•	 The set of actions to promote social inclusion, throu-
gh popular insurance.

CONTRIBUTION
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Innovate to add value
Inovar para agregar valor

O papel do corretor frente aos avanços tecnológicos
The role of the broker in the face of technological advances

Muito tem se falado sobre o avanço das inovações tecno-
lógicas e da sua utilização no mercado de seguros: análise 
de dados, business intelligence, blockchain, inteligência ar-
tificial, internet das coisas (IoT) e tantas outras que podem 
estar surgindo nesse momento. Por outro lado, também 
fala-se muito sobre a importância da aplicação de todos 
esses avanços como meio de fortalecer as relações, além 
de promover melhorias de processos e aprimoramento 
no atendimento aos clientes. Em um mundo amplamente 
conectado e com inovações tecnológicas surgindo a todo 
momento, cresce o debate sobre a importância do papel do 
corretor de seguros diante deste novo cenário e de como 
ele se encaixa nesta nova realidade.
CEOs das maiores seguradoras do país, representantes 
de grandes corretoras e de diversas entidades do setor 
vêm falando muito sobre a convergência digital. E todos 
são unânimes em afirmar que, mesmo diante das novas 
tecnologias, o papel do corretor de seguros é e sempre 
será fundamental para a distribuição dos mais diversos 
seguros existentes no mercado. E que nenhuma tecnolo-
gia será capaz de substituir o atendimento humanizado e 
personalizado do qual o consumidor de seguros específi-
cos (ou de nicho) necessita, que por sua vez só é possível 
obter por meio da interação humana. 

There has been a lot of talk about the advancement of 
technological innovations and their use in the insurance 
market: data analysis, business intelligence, blockchain, 
artificial intelligence and internet of things (IoT) and 
many others that may be emerging at that moment. On 
the other hand, there is also much talk about the impor-
tance of applying all these advances as a means of stren-
gthening relationships, as well as promoting process im-
provements and improvement in customer service. In a 
broadly connected world with technological innovations 
emerging at all times, the debate about the importance of 
the role of the insurance broker in this new scenario and 
how it fits into this new reality grows.
CEOs of the country's largest insurers, representatives 
of major brokerage firms and various industry entities 
have been talking a lot about digital convergence. And 
all are unanimous in affirming that, even in the face of 
new technologies, the role of the insurance broker is 
and always will be fundamental for the distribution of 
the most diverse insurance in the market. And that no 
technology will be able to replace the humanized and 
personalized care that the specific (or niche) insurance 
consumer needs, which in turn is only possible through 
human interaction.
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Para Marcelo Pimenta, especialista 
em inovação, há uma questão que 
é fundamental: é preciso entender 
qual o valor intrínseco que o corre-
tor poderá entregar ao seu cliente e 
como ele pode, por sua vez, agregar 
valor ao seu negócio para que ele 
comece a trabalhar de uma maneira 
diferente, com um novo olhar para 
o uso da tecnologia. Nesse segmento 
há os mais diversos tipos de consu-
midores. Desde alguém que não é 
tão íntimo da tecnologia, e sem o 
corretor não conseguirá adquirir o 
produto de que precisa, até a pessoa 
que vai contratar um seguro mais 
complexo e  necessita de mais aten-
ção e entendimento específico para 
que não haja nenhum tipo de pro-
blema caso necessite reaver o prê-
mio. Marcelo Pimenta cita alguns 
exemplos de como é possível agre-
gar valor ao negócio:
“Quando você começa a fazer uma venda, algo que você 
precisa assegurar e que é complexo, começa agregando 
valor entendendo o ponto de vista daquilo que a pessoa 
deseja. Nesse caso, o valor agregado está na segurança que 
o corretor oferece e nas facilidades e assistência que seu 
intermédio proporciona. Vale ressaltar que somente o cor-
retor vai conseguir cotação com várias seguradoras para 
buscar o melhor produto para seu cliente. Outra questão 
que agrega valor é a proatividade do corretor. Ele ligar para 
o cliente para lembrar que o seguro está vencendo, sugerir 
um seguro que tem o perfil dele e que até então ele não 
usava e pode ser mais interessante, são formas de oferecer 
uma assistência que até então o cliente não tinha e que vai 
agregar valor ao trabalho do corretor”, sugere. 
Sobre o papel do corretor de seguros diante das novas 
tecnologias, Marcelo afirma: “É preciso se reinventar e 
encontrar formas de agregar valor, ampliando os tipos 
de serviços que oferece. Não pode só ficar esperando que 
o mercado conduza as mudanças nas suas atividades. É 
preciso ser proativo para gerenciar sua carreira; se espe-
cializar; trabalhar com seguros específicos; trabalhar com 
um nicho de mercado e se especializar nisso. O nicho de 
mercado que o corretor seja o melhor daquilo no Bra-
sil. Dessa forma, terá um consumidor que perceba valor 
nessa diferença”, comenta. Outra questão importante diz 
respeito ao uso de ferramentas digitais: “É fundamental 
incorporar o digital. Atender o cliente da forma que ele 
quer e não do jeito que o corretor deseja. É necessário 
observar o design projetado no ser humano”, conclui. 

Corretor de seguros na era digital

Segundo a última Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (Pnad C), divulgada pelo IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil possui 
116 milhões de pessoas conectadas à internet, o equivalen-

For Marcelo Pimenta, an inno-
vation specialist, there is one 
fundamental question: you need 
to understand what the intrinsic 
value the broker can deliver to 
your customer and how he can 
in turn add value to your busi-
ness so he can start working in 
a different way, with a new look 
at the use of technology. In this 
segment there are the most di-
verse types of consumers. From 
someone who is not so intimate 
with technology, and without the 
broker, you will not be able to get 
the product you need, even the 
person who will buy more com-
plex insurance and needs more 
attention and specific understan-
ding so there is no problem you 
need to get the prize back.
Marcelo Pimenta mentions some 
examples of how it is possible to 

add value to the business:
"When you start making a sale, something you need to 
ensure and that is complex, it starts by adding value by 
understanding the point of view of what the person wa-
nts. In this case, the added value lies in the security that 
the broker offers and in the facilities and assistance that 
your broker provides. It is worth mentioning that only 
the broker will be able to quote with several insurers to 
seek the best product for its client. Another issue that 
adds value is the broker’s proactivity. He calls the client 
to remember that the insurance is winning, to suggest 
insurance that has the profile of him and that until then 
he did not use and can be more interesting, are ways to 
offer a care that until then the client did not have and that 
goes add value to the broker's work, "he suggests.
On the insurance broker's role in the face of new techno-
logies, Marcelo says: "You have to reinvent yourself and 
find ways to add value by expanding the types of services 
you offer. You can not just wait for the market to drive 
changes in your activities. You need to be proactive to 
manage your career; specialize; work with specific insu-
rance; work with a niche market and specialize in it. The 
niche market in which the broker is the best in Brazil. 
That way, it will have a consumer who realizes value in 
this difference, "he says. Another important issue con-
cerns the use of digital tools: "It is fundamental to incor-
porate digital. Meet the client the way he wants and not 
the way the broker wants. It is necessary to observe the 
design designed in the human being, "he concluded.

Insurance broker in the digital age

According to the latest National Household Sample Sur-
vey (Pnad C), published by IBGE (Brazilian Institute of 
Geography and Statistics), Brazil has 116 million people 
connected to the Internet, corresponding to 64.7% of the 

Marcelo Pimenta, especialista em inovação

Marcelo Pimenta, an innovation specialist
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te a 64,7% da população com idade 
acima de 10 anos.
O celular por sua vez continua a ser 
o principal aparelho utilizado para 
acessar a internet no Brasil. A prin-
cipal dessas atividades, apontada por 
94,6% dos internautas, é trocar men-
sagens (de texto, voz ou imagens) 
por aplicativos de bate-papo. Diante 
desses dados é necessário refletir so-
bre os novos meios para se aproxi-
mar e se relacionar com o cliente.
Rafael Rosas, superintendente de 
canais digitais na Icatu Seguros, 
acredita que o avanço tecnológico e 
o comportamento do consumidor, 
muito mais “tecnológico”, trazem 
novas formas do corretor se aproxi-
mar do consumidor final. “Antiga-
mente, o único canal que o corretor 
tinha para prospectar, era ligar para 
alguém, para uma base fria, marcar 
uma entrevista, ir na casa do cliente. 
Certamente, não é esse modelo que 
está presente no futuro do corretor. Hoje, ele (o corretor) 
tem os meios digitais para se aproximar de seus clientes, 
estabelecer e fortalecer relacionamentos”, comenta. 
Para ele, há diversos caminhos para o corretor usar a 
tecnologia como sua aliada. “É preciso perceber de que 
forma esse cliente deseja ser atendido. Alguns preferem 
por e-mail, outros por aplicativos de mensagens, outros 
mais tradicionais já acham complexo e preferem agendar 
um contato presencial, porém o canal para o fechamento 
da venda, não precisa ser presencial. É preciso criar uma 
jornada de relacionamento com o cliente. Compreender 
de que forma ele consegue voltar nesse cliente para man-
ter sua base ativa”, analisa.
Sobre o papel do corretor de seguros frente aos avanços 
tecnológicos, Rafael acredita que o corretor de seguros 
desempenha cada vez mais o papel de um consultor. E 
que aquele corretor tradicional que ficava no escritório 
fazendo cotação de seguro de automóvel e mandando 
e-mail com propostas, corre o risco de não ter um futuro 
bem-sucedido na corretagem. “Se o corretor pensa que 
ele pode continuar por muito tempo atuando como um 
corretor exclusivamente de automóvel, por exemplo, eu 
acredito que ele pode ficar para trás. Agora, se ele enten-
der que pode ser um consultor financeiro, cuidar da pro-
teção familiar e do planejamento financeiro das famílias 
e usar os recursos digitais para isso, eu acho que ele tem 
um caminho bem longevo aí. Em um primeiro momen-
to, o corretor olhava o mundo digital como uma amea-
ça; as seguradoras olhavam como o futuro, hoje vejo que 
agora estamos entrando em uma transição positiva dessa 
parceria", conclui.

population over the age of 10 years.
The cell phone continues to be the 
main device used to access the In-
ternet in Brazil. The main of these 
activities, indicated by 94.6% of 
Internet users, is to exchange 
messages (text, voice or images) 
by chat applications. Given these 
data, it is necessary to reflect on 
the new means to approach and 
relate to the client.
Rafael Rosas, superintendent of 
digital channels at Icatu Seguros, 
understands that technological 
advancement and consumer beha-
vior, much more "technological", 
bring new ways for the broker to 
approach the final consumer. "In 
the old days, the only channel the 
broker had to prospect was to call 
someone, to a cold base, make an 
appointment, go to the client's 
house. Certainly, it is not this 
model that is present in the future 

of the broker. Today, he (the broker) has the digital 
means to get closer to his customers, establish and 
strengthen relationships."
For him, there are several avenues for the broker to use 
technology as his ally. "You have to realize how this cus-
tomer wants to be served. Some prefer email, some mes-
saging applications, others more traditional already find 
it complex and prefer to schedule a face-to-face contact, 
but the channel for closing the sale does not have to 
be face-to-face. It is necessary to create a journey of 
relationship with the client. Understand how he can get 
back on that client to keep his base active, "he says.
On the role of the insurance broker in face of technolo-
gical advances, Rafael believes that the insurance broker 
plays more and more the role of a consultant. And that 
traditional broker who was in the office doing auto insu-
rance quote and sending e-mail with proposals, runs the 
risk of not having a successful future in brokerage. "If 
the broker thinks he can continue for a long time acting 
as an exclusively automotive broker, for example, I belie-
ve he may be left behind. Now if he understands he can 
be a financial advisor, take care of family protection and 
financial planning for families, and use digital resources 
for it, I think he has a long way to go.
At first, the broker looked at the digital world as a thre-
at; the insurers looked like the future, today I see that 
we are now entering a positive transition of this part-
nership, he concludes.

Rafael Rosas, superintendente de canais digitais na 
Icatu Seguros
Rafael Rosas, superintendent of digital channels at 
Icatu Seguros
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A Swiss Re Corporate Solutions oferece capacidade de seguros inovadora e de alta qualidade para empresas de médio porte e grandes multinacionais ao redor do mundo. Nossa gama 
de produtos vai desde a transferência de riscos padronizados e programas multilinhas, até soluções altamente customizadas às necessidades de nossos clientes. A Swiss Re Corporate 
Solutions atende a clientes em mais de 40 escritórios no mundo inteiro e tem o apoio da força fi nanceira do Grupo Swiss Re. Para obter mais informações sobre a Swiss Re Corporate 
Solutions, acesse: corporatesolutions.swissre.com
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Quando se trata de desafi os em seguros é preciso escolher um parceiro que o apoie 
para alcançar os melhores resultados. A Swiss Re Corporate Solutions é uma seguradora 
especializada em seguros empresariais, como patrimonial, responsabilidade civil, engenharia, 
garantia, transportes, aeronáutico e rural. Oferecemos desde produtos simplifi cados para 
pequenas e médias empresas, até soluções de seguros altamente customizadas para 
grandes corporações. Através da associação com a Bradesco Seguros, temos agora acesso a 
corretores em todo o Brasil e podemos atender mais clientes com nossas soluções inovadoras 
em seguros e gerenciamento de riscos. Ter uma seguradora próxima e que possa oferecer 
soluções adequadas para o seu negócio é fundamental para um relacionamento de longo 
prazo e para o sucesso de uma parceria. We’re smarter together.
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