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ACORDO COMERCIAL E O SEGURO

Executivos da área de seguros consideram o acordo 
recente firmado entre o Mercosul e a União Euro-
peia como um dos mais importantes em matéria co-
mercial, avaliado em R$ 20 trilhões.  Os dois blocos 
assinaram medidas que, em longo prazo, facilitarão 
o escoamento do comércio entre os vários países e 
o estabelecimento de tarifas e regulamentações – o 
que inclui marcos regulatórios e taxas alfandegárias. 
O agronegócio foi um setor especialmente favore-
cido, com o envio de produtos agrícolas à Europa. 
Há a argumentação de que a exportação e importa-
ção de diversos produtos (o que inclui a agricultura 
evidentemente) beneficiarão os seguros de trans-
portes, cujo crescimento nos últimos anos tem dei-
xado bastante animados os players do setor. O acor-
do representará um aumento de R$ 336 bilhões no 
PIB nacional em 15 anos, embora o Brasil precisará 
cumprir determinadas exigências dos parceiros eu-
ropeus, sobretudo de ordem ambiental.
Além da área de transportes, prevê-se um ganho 
substancial no seguro garantia. Haveria mais con-
tratações de obras de grande vulto, públicas ou 
privadas. Esta expectativa está assentada na possi-
bilidade de aumento dos investimentos em infra-
estrutura e na indústria e a consequente melhora 
da economia. A inflação sob controle é um dado 
tranquilizador, que alimenta a expectativa de dias 
melhores e prósperos por parte de seguradoras e 
também das resseguradoras.
Nesta edição de Insurance Corp, o destaque é para a 
expertise da Delphos, empresa pioneira na prestação 
de serviços específicos e especializados para o mer-
cado segurador brasileiro. A equipe, comandada pela 
vice-presidente e diretora comercial e de marketing 
Elisabete Prado, desenvolve soluções engenhosas em 
tecnologia da informação, criação de produtos, regu-
lação de sinistros, entre outras. Na verdade, a “Bete 
da Delphos” tornou-se referência como executiva no 
competitivo mundo da tecnologia e serviços em se-
guros, uma unanimidade, inclusive.

Boa leitura!

COMMERCIAL PACT AND INSURANCE 

Insurance executives consider the recent pact sig-
ned between Mercosul and the European Union as 
one of the most important in trade matters, valued 
at R$ 20 trillion. The two blocks signed measures 
that, in the long term, will facilitate the flow of tra-
de between the various countries and the establish-
ment of tariffs and regulations - which includes re-
gulatory milestones and customs fees. Agribusiness 
was a particularly favored sector, with the sending 
of agricultural products to Europe. 
There is argumentation that the export and im-
port of various products (which includes agri-
culture of course) will benefit transportation in-
surance, whose growth in recent years has made 
the industry players very excited. The pact will 
represent an increase of R$ 336 billion in national 
GDP in 15 years, although Brazil will have to sa-
tisfy certain requirements of European partners, 
especially environmental.
In addition to the transportation area, a substan-
tial gain is expected in the insurance guarantee. 
There would be more contracting of works of 
great magnitude, public or private. This expecta-
tion is based on the possibility of increasing in-
vestments in infrastructure and industry and the 
consequent improvement of the economy. Infla-
tion under control is a reassuring fact, fueling the 
expectation of better and more prosperous days 
by insurers and also reinsurers.
In this edition of Insurance Corp, the highlight is 
the expertise of Delphos, a pioneer company in 
providing specific and specialized services to the 
Brazilian insurance market. The team, headed by 
the vice president and commercial and marketing 
director Elisabete Prado, develops ingenious solu-
tions in technology information, product creation, 
regulation of claims, among others. In fact, "Bete da 
Delphos" has become a benchmark in the competi-
tive world of technology and insurance services, a 
unanimity, including.

Good reading!

MESSAGE TO THE MARKET
MENSAGEM AO MERCADO



4 MAIO • JUNHO / 2019

6
9

10
13
14
16
18
22
24
26
28
31
32
34
36
38

Capa / Cover
Retaguarda indispensável às seguradoras
The essential back up for insurers

Inovação / Innovation
Aviso ao mercado: o futuro já chegou
Market warning: the future has arrived

Parceria / Partnership
Novos produtos para o mercado aeronáutico
New products for the aeronautical industry

Diálogo / Dialogue
"Startups fazem produtos que usuários precisam"
"Startups create products that users need"

Mercado / Marketplace
Futuro promissor, mas com desafios
Promising future, but with challenges

Cooperação / Cooperation
Objetivo é disseminar conhecimento
Objective is to share knowledge

Entidades / Entities

Energia / Energy
Consciência do risco no setor elétrico
Vision of risk in the electric sector

Aniversário / Anniversary
“Tivemos uma grande guinada na história”
"We had a big turnaround in history"

Cenário / Scenario
Risco político ronda o Brasil e o mundo
Political risk surrounds Brazil and the world

Desempenho / Performance
Mercado para as novas gerações
A market for new generations

Incentivo / Incentive
Fator promove inovação e agilidade por meio do Portal do Corretor
Fator promotes innovation and agility hereby the Broker Website

Perfil / Profile
“Homem de inteligência perspicaz”
"Man of insightful intelligence"

Mandato / Mandate
Novos desafios para consolidar expansão
New challenges to consolidate expansion

Coletiva / Press conference
Resseguro está no radar da Susep
Reinsurance is in Susep's radar

Transportes / Transport
Brasil mantém-se estagnado na logística
Brazil remains stagnant in logistics

Ano V - Edição 24 - maio/junho 2019

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

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

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

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

Diretor de Novos Projetos:
Sergio Martins
sergio.martins@insurancecorp.com.br

Edição:
Carlos Alberto Pacheco
MTb 14.652 – SP
pacheco@insurancecorp.com.br

Redação:
Priscila Palacio 
Carlos Alberto Pacheco
redacao@insurancecorp.com.br

Mídias Sociais:
Márcia Kovacs

Tradução:
Edson Lemos
edsonlemos@live.com

Diagramação e Arte Final:
Rodrigo Almeida
rodrigo2008ca@gmail.com

Conselho Editorial:
Acacio Rosa de Queiroz Filho, Angélica Luciá Carli-
ni, Carlos Alberto Protasio, Jabor Descio Sobrinho,
Marcos Lúcio de Moura e Souza, Mauro Cesar Ba-
tista, Paulo dos Santos, Paulo Cesar Pereira Reis.

Publicação de:
Editora Incremento Ltda

Rua Maestro Callia, 290
Vila Mariana - São Paulo – SP

CEP: 04012-100
Telefone: (11) 3884-0905

E-mail: redação@insurancecorp.com.br

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

ÍNDICE INDEX

Tiragem: 5 mil exemplares
Circulação: Nacional e Internacional
Periodicidade: Bimestral

INSURANCE CORP - Marca Registrada/INPI

insurancecorp.com.br

/revista-insurance-corp

/InsuranceCorp

@InsuranceCorp



TÁ COM APP AUTO.VC

Indique o App SulAmérica Auto.Vc para seus clientes
e ganhe + R$ 100 de bonificação por venda realizada.*

• Até R$ 400 de desconto no seguro.
• 800 milhas Smiles para quem dirige bem.

Você fecha mais negócios e seu cliente só ganha:

*A cada apólice emitida com o cupom de direção segura, o corretor ganha R$ 100 de comissão adicional. Campanha válida para os cupons de direção segura gerados no período 
de 27/02/2019 a 31/08/2019, com emissão da apólice realizada até 27/02/2020. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação 
à sua comercialização. Circular Susep nº 256, de 16 de junho de 2004. O produto SulAmérica Auto obedece à legislação que regulamenta os seguros e às condições contratuais, 
que devem ser lidas previamente à sua contratação. Cód. Susep RG/VG: 15414.001772/2004-14. CNPJ: 33.041.062/0101-09 – Sul América Companhia Nacional de Seguros. Este 
anúncio contém informações resumidas que poderão sofrer alterações a exclusivo critério da SulAmérica, sem necessidade de aviso prévio. Confira as condições gerais do Seguro 
SulAmérica Auto em sulamerica.com.br. Procure seu corretor ou a SulAmérica para mais informações. SAC: 0800 722 0504. Ouvidoria: 0800 725 3374. Horário de atendimento: das 
8h30 às 17h30 (tenha em mãos o protocolo de atendimento). O app está disponível nas lojas Apple e Google Play. Confira o regulamento e as informações completas do programa em 
sulamericaautovc.com.br. As milhas Smiles transferidas terão validade de acordo com a categoria do participante no Programa Smiles. O prazo do crédito é de até 30 dias, conforme 
consta no regulamento do programa, após o fechamento do seguro do carro na SulAmérica, desde que seja usado o desconto de direção segura. O cliente deverá ter cadastro prévio 
no Programa Smiles para receber as milhas Smiles. A responsabilidade da promoção com milhas Smiles é exclusiva da SulAmérica.

Auto
ACESSE: SULAMERICATACOMTUDO.COM.BR

Ofereça
SulAmérica
para os seus
clientes.



6 MAIO • JUNHO / 2019

José Adalberto Ferrara, presidente da Tokio Marine Seguradora
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Temos muitos motivos para comemorar os 60 anos de atu-
ação da Tokio Marine no Brasil. Um deles é que a operação 
no país ultrapassou as operações do Grupo Tokio Marine 
na Ásia e na Inglaterra. Desta forma, exceto o Japão, somos 
atualmente o segundo país do Grupo em resultados, atrás 
apenas das três operações nos Estados Unidos. Hoje, con-
siderando os ramos nos quais atuamos (sem previdência e 
saúde), somos a segunda maior seguradora do Brasil, ex-
cluindo as ligadas a bancos.
Ao longo dos anos, realizamos fusões e aquisições, como o 
movimento feito em 2005, para fortalecermos ainda mais 
nossa posição no mercado, quando compramos 100% da 
carteira de Ramos Elementares da Real Seguros e 50% da 
Real Vida e Previdência. Quatro anos depois, em 2009, fi-
zemos uma movimentação e vendemos nossa participação 
acionária em carteiras de seguros de Vida e Previdência 
para o Banco Santander. Neste ponto, tivemos uma grande 
guinada na história, momento em que decidimos elaborar 
um plano estratégico denominado Revival – Expedição 
Tokio Marine. Com a conclusão da Expedição, em 2011, 
passamos a colher os bons frutos do trabalho, o que resul-
tou em uma empresa sólida e com operação consolidada. 
Em junho de 2013, unificamos as operações no Brasil. A 
Tokio Marine Seguradora S.A. e a Tokio Marine Brasil Se-
guradora S.A. passaram a atender com uma única razão 
social: Tokio Marine Seguradora S.A. Com a incorpora-
ção, ficamos ainda mais robustos e competitivos, devido 
à otimização de custos, sistemas, documentação e pro-
cessos. Desde então, temos registrado um crescimento 
superior ao da média do mercado no qual atuamos. No 
período entre 2012 e 2018, a Tokio mais que triplicou seu 
faturamento, de R$ 1,6 bilhão para R$ 5,3 bilhões em prê-
mios, devolvendo à sociedade mais de R$ 3 bilhões em 
indenizações dos seguros contratados. 
No ano passado, registramos nosso melhor resultado da 
história no Brasil. Superamos todas as metas e encerramos 
o ano com R$ 5,15 bilhões em prêmios emitidos, o que re-
presentou um crescimento de 7,9% em relação ao ano ante-
rior, enquanto o mercado evoluiu 6,1% (sem VGBL, Saúde 
e Previdência), além de ter um aumento de 115,4% no lucro 
líquido, que chegou a R$ 331,3 milhões no período. 
E continuamos com excelentes resultados em 2019. Até 
maio, registramos um crescimento de 10,2%, comparado 

We have many reasons to celebrate Tokio Marine's 60 
years in Brazil. Firstly, the  country’s operation exce-
eded of  Tokio Marine Group in Asia and in England. 
Thus, with the exception of Japan, we are currently 
the Group's second country in results, behind only the 
three operations in the United States. Today, conside-
ring the branches in which we operate (without pen-
sion plans and health), we are the second largest insu-
rer in Brazil, excluding those linked to banks.
Over the years, we went through mergers and acquisi-
tions, such as the move made in 2005, to further stren-
gthen our position in the market, when we purchased 
100% of Real Seguros'  P&C portfolio lines and 50% of 
Real Vida e Previdência. Four years later, in 2009, we 
made a move and sold our equity interest in Life and 
Pension Plans insurance portfolios to Banco Santan-
der. At this point, we had a big turn in history, at which 
time we decided to elaborate a strategic plan called Re-
vival - Expedition Tokio Marine. 
With the conclusion of the Expedition, in 2011, we be-
gan to reap rewards, which resulted in a solid company 
with consolidated operation.
In June 2013, we unified our operations in Brazil. 
Tokio Marine Seguradora S.A. and Tokio Marine Bra-
sil Seguradora S.A. started to serve with a single cor-
porate name: Tokio Marine Seguradora S.A. With the 
incorporation, we were even more robust and compe-
titive, due to the optimization of costs, systems, docu-
mentation and processes. Since then, we have regis-
tered growth above the market average in which we 
operate. In the period between 2012 and 2018, Tokio 
more than tripled its revenues, from R$ 1.6 billion 
to R$ 5.3 billion in premiums, giving back to socie-
ty more than R$ 3 billion in compensation insurance 
contracted indemnity.
Last year, we recorded our best history’s result in Bra-
zil. We surpassed all goals and ended the year with R$ 
5.15 billion in premiums issued, which represented a 
growth of 7.9% regarding to the previous year, while the 
market grew 6.1% (without VGBL, Health and Pension 
Plans ), in addition to having a 115.4% increase in net 
income, which reached R$ 331.3 million in the period.
And we continued with Have an excellent results in 

"We had a big turnaround in history"
“Tivemos uma grande guinada na história”

ANIVERSÁRIO ANNIVERSARY

Exclusivo: presidente da Tokio Marine Seguradora, José Adalberto Ferrara, comenta a trajetória da 
companhia em seis décadas de atuação no mercado. Seu crescimento é superior à média do mercado
Exclusive: president of Tokio Marine Seguradora, José Adalberto Ferrara, comments on the company's 
trajectory in six decades of market performance. Your growth is above the market average
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com o mesmo período do ano passado. Além de man-
ter as despesas administrativas controladas, mantivemos 
nosso planejamento alicerçado pelos pilares de cresci-
mento sustentável, rentabilidade, qualidade e inovação 
de produtos e serviços. 
Este desempenho também é fruto do nosso amplo por-
tfólio de produtos e soluções. A Tokio Marine é o que 
denominamos de uma seguradora multiprodutos. Ou 
seja, atuamos em todos os ramos, à exceção de saúde e 
previdência. Temos um mix de produtos bastante am-
plo e que atende aos mais diversos perfis de públicos nas 
carteiras de massificados e produtos pessoa jurídica. Esta 
característica permite que haja um equilíbrio entre os re-
sultados das carteiras. 
Em termos de inovação e novos produtos, nesses seis pri-
meiros meses de 2019, já apresentamos novos seguros e 
serviços para reforçar ainda mais as oportunidades de ne-
gócios para nossos 30 mil corretores e assessorias. No iní-
cio de abril, fizemos o lançamento do Tokio Marine Seguro 
Aluguel, produto que substitui garantias locatícias tradicio-
nais como fiador e caução, e pode ser contratado tanto para 
imóveis residenciais, quanto comerciais.
Na carteira de Automóvel, além de sermos pioneiros e 
líderes de mercado no segmento Popular, ampliamos 
a cobertura deste tipo de seguro para os carros com 
menos de cinco anos, incluindo os modelos zero-quilô-
metro, até 25 anos de uso. Além disso, registramos em 
maio desse ano R$ 2 milhões em prêmios somente nes-
te produto, o que reforça o potencial desta modalidade 
principalmente para aqueles que ainda não possuem 
seguro para seus carros.
Na área de Produtos Pessoa Jurídica, para reforçar e am-
pliar a cultura do seguro entre os agricultores e garantir a 
continuidade da atividade em caso de eventos climáticos, 
expandimos nossa atuação no setor com o novo Tokio 
Marine Agro Safras. O produto passou a cobrir mais de 
70 culturas em todo o Brasil, para garantir ao agricultor 
o replantio da safra e a permanência no campo em até 
30 dias. Atualmente, apenas 10% dos produtores nacionais 
possuem seguro, o que mostra que ainda temos um po-
tencial enorme a explorar.
Ainda com foco em PJ, apresentamos o Tokio Marine Ris-
cos Digitais, que garante a cobertura para perdas por conta 
de interrupção de negócios e prejuízos causados a terceiros 
decorrentes de ataques cibernéticos. Um dos focos da atu-
ação nesse nicho são as pequenas e médias empresas que 
estão mais expostas à riscos, muitas vezes por falta de co-
nhecimento ou por estarem menos preparada.
Temos o compromisso de manter os investimentos e o 
crescimento sustentável da companhia no País. Nosso de-
safio é identificar, junto com os parceiros de negócios, no-
vos nichos de mercado e produtos que atendam às necessi-
dades dos mais diversos perfis de públicos, especialmente 
em um cenário de tamanhas mudanças introduzidas pela 
tecnologia. Nosso principal objetivo é o de continuarmos 
essa trajetória de sucesso de forma orgânica, cumprindo 
nossa missão de proporcionar tranquilidade e segurança às 
pessoas e empresas, além de contribuir para o desenvolvi-
mento da sociedade brasileira.

2019. Until May, we recorded a growth of 10.2% com-
pared to the same period last year. In addition to 
keeping administrative expenses under control, we 
continued our planning based on the pillars of sustai-
nable growth, profitability, quality and innovation of 
products and services.
This performance is also the result of our broad por-
tfolio of products and solutions. Tokio Marine is what 
we call a multi-product insurer. That is, we work in all 
branches, except health and pension  plans. We have a 
very wide product mix that caters to the most diverse 
public profiles in the portfolios of mass and corporate 
products. This feature allows a balance between the re-
sults of the portfolios.
In terms of innovation and new products, in the first 
six months of 2019, we have introduced new insurance 
and services to further strengthen business opportuni-
ties for our 30,000 brokers and advisors. In early April, 
we launched Tokio Marine Seguro Aluguel (lease insu-
rance), a product that replaces traditional rental gua-
rantees as guarantor and collateral, and can be hired 
for both residential and commercial real estate.
In the Automobile portfolio, besides being pioneers 
and market leaders in the Popular segment, we expan-
ded the coverage of this type of insurance for cars un-
der five years, including zero-kilometer models, up to 
25 years of use. In addition, last May we recorded R$ 2 
million in premiums only on this product, which rein-
forces the potential of this modality mainly for people 
who do not yet have insurance for their cars.
In the area of Corporate products, to strengthen and 
expand insurance culture among farmers and ensu-
re the continuity of activity in the event of clima-
tic events, we expanded our operations in the sector 
with the new Tokio Marine Agro Safras (agro). The 
product began to cover more than 70 crops throu-
ghout Brazil, to guarantee the farmer the replanting 
of the harvest and the stay in the field in up to 30 
days. Currently only 10% of domestic producers have 
insurance, which shows that we still have enormous 
potential to exploit.
Still focusing on corporate, we present Tokio Marine 
Riscos Digitais (cyber risks), which guarantees covera-
ge for losses due to business interruption and dama-
ges caused to third parties due to cyber attacks. One 
of the focuses of this niche is small and medium-si-
zed companies that are most at risk, often because of 
lack of knowledge.
We are committed to maintaining the company's in-
vestments and sustainable growth in the country. Our 
challenge is to identify, along with business partners, 
new market niches and products that meet the needs 
of the most diverse profiles, especially in a scenario of 
changes introduced by technology. Our main objective 
is to continue this path of success in an organic way, 
fulfilling our mission of providing tranquility and se-
curity to people and companies, as well as contributing 
to the development of Brazilian society.

ANIVERSÁRIO ANNIVERSARY
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Reinsurance is in Susep's radar
Resseguro está no radar da Susep

A titular da Superintendên-
cia de Seguros Privados – 
Susep, Solange Vieira (foto), 
concedeu sua primeira en-
trevista coletiva aos jorna-
listas especializados em se-
guros na sede na autarquia 
em São Paulo. Solange ma-
nifestou otimismo quanto 
às medidas do governo em 
estimular a economia e co-
mentou sobre as mudan-
ças e os impactos da fusão 
do órgão com a Previc. “A 
Susep foi um executor de 
normas e um agente de fis-
calização. Deveremos criar 
diretorias. Uma cuidará de 
previdência e de produtos 
massificados. A outra con-
templaria os resseguros e 
uma terceira vai tratar de 
grandes riscos, valores mais 
elevados”, comentou.
Solange Vieira respondeu 
questões voltadas às inter-
venções e liquidações de 
companhias, a situação fis-
cal do país e as mudanças no DPVAT. Sobre as associa-
ções veiculares, comentou: “Quem não é seguradora e 
opera como tal será penalizada. A Susep já fez denún-
cias aos órgãos apropriados, como Ministério Públi-
co e Polícia Federal”. A superintendente revelou aos 
jornalistas as demandas que pretende dedicar especial 
atenção – os grandes riscos, resseguros, produtos na 
área de saúde, entre outras.

Regras mais flexíveis

Em matéria de inovações no âmbito da autarquia, So-
lange defendeu que o mercado tenha regras mais fle-
xíveis por prazos determinados para novas empresas 
do setor. “Nós temos preocupações com o consumi-
dor. Precisamos manter regras para quem descumpre 
os serviços e gerem reclamações por parte dos usuá-
rios”, alertou. Tema na ordem do dia, não faltou co-
mentários sobre a reforma da Previdência Social. Em 
sua opinião, a reforma proposta é bastante positiva. 
“Caso seja implementada, irá impulsionar muito o se-
tor”, ressaltou a superintendente.

The Superintendent of Priva-
te Insurance - Susep, Solange 
Vieira (photo), gave his first 
press conference to insuran-
ce specialists at the head of-
fice in the city of São Paulo. 
Solange expressed optimism 
about the government's me-
asures to stimulate the eco-
nomy and commented on 
the changes and impacts 
of the merger of the organ 
with Previc (National Supe-
rintendence of Supplemen-
tary Pensions). "Susep was a 
standards enforcer, an over-
sight agent. We are thinking 
of creating directories, whi-
ch will take care of foresight 
and mass products. Another 
board would approach rein-
surance and another will 
deal with high risks, higher 
values", she commented.
Solange answered questions 
regarding company inter-
ventions and liquidations, 
the country's fiscal situation 

and changes in DPVAT. Regarding vehicle associations, 
he commented: "Whoever is not an insurer and opera-
tes as an insurer is will be penalized. Susep denounces 
this to the appropriate bodies, such as Public Prosecu-
tors and Federal Police". The superintendent told jour-
nalists the demands she intends to devote special atten-
tion to - great risks, reinsurance, insurance in the health 
area, among others.

More flexible rules

In terms of innovations within the municipality, So-
lange highlighted of the market with more flexible 
rules for deadlines determined for new companies in 
the sector. "Whe have concerns with the consumer. We 
have to have rules for those who disagree with the ser-
vices and generate complaints from consumers, "she 
warned. Topic on the agenda, there were no comments 
on the reform of Social Security. In his opinion, the 
proposed reform is very positive, because it is "a new 
capitalization system, which, if implemented, will gre-
atly boost the sector."

COLETIVA PRESS CONFERENCE
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Solange: otimismo quanto às medidas do governo
Solange: optimism about the government's measures
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A celebração de uma nova era para o mercado. Foi com 
esse espírito que presidentes e diretorias da Confede-
ração Nacional das Seguradoras (CNseg) e federações 
(FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap) toma-
ram posse recentemente em São Paulo para o triênio 
2019/2022. Um coquetel, seguido de jantar, reuniu cer-
ca de 400 executivos de seguradoras e resseguradoras, 
autoridades empresariais e do governo.
Em seu discurso, o presidente reeleito da CNseg, Már-
cio Coriolano, elencou as principais conquistas de sua 
gestão, entre as quais o fortalecimento das ferramen-
tas de gestão e a valorização dos profissionais da con-
federação, com ênfase no Programa de Avaliação de 
Desempenho. Coriolano avaliou o período de 2015 
a 2018 como “nada trivial”. Segundo seus cálculos, o 
PIB cresceu apenas 1,2% e o setor segurador avançou 
4,5% “em termos reais”, alcançando R$ 1 trilhão em 
provisões técnicas.
O dirigente afirmou que o seu novo mandato, além de 
trazer mais desafios, oferece oportunidades no que se 

The celebration of a new era for the market: It was in 
this spirit that presidents and directors of the Natio-
nal Confederation of Insurers (CNseg) and federations 
(FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde and FenaCap) recently 
took office in São Paulo for the triennium 2019/2022. A 
cocktail party, followed by dinner, brought together ne-
arly 400 insurance and reinsurance executives, business 
and government officials.
In his speech, the re-elected president of CNseg, Már-
cio Coriolano, highlighted the main achievements of 
his administration, among which was the strengthening 
of management tools and the valorization of confede-
ration professionals, with emphasis on the Performan-
ce Evaluation Program. Coriolano evaluated the period 
from 2015 to 2018 as "nothing uncommon". According 
to its calculations, GDP grew by only 1.2% and the insu-
rance sector increased by 4.5% "in real terms", reaching 
R$ 1 trillion in technical provisions.
He added that his new mandate, in addition to bringing 
more challenges, offers opportunities for convergence 

New challenges to consolidate expansion
Novos desafios para consolidar expansão

MANDATO

Da esq. p/ dir.: presidentes Marcelo Farinha (FenaCap), Jorge Nasser (FenaPrevi), Márcio Coriolano (CNseg), João Alceu Amoroso 
Lima (FenaSaúde) e Antonio Trindade (FenSeg) tomaram posse em São Paulo para o triênio 2019/2022
Left to right: Presidents Marcelo Farinha (FenaCap), Jorge Nasser (FenaPrevi), Márcio Coriolano (CNseg), João Alceu Amoroso Lima 
(FenaSaúde) and Antonio Trindade (FenSeg) took office in São Paulo for the triennium 2019/2022
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MANDATE

refere à convergência de visões com a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) e a Superintendência de 
Seguros Privados (Susep), com destaque à desregula-
mentação e desburocratização. Ele citou o documento 
“Propostas do Setor Segurador para 2019/2022”, pro-
duzido pelas CNseg, que propõe ações para a expansão 
do mercado. Tal documento passará por uma revisão, 
segundo ele, pelo novo Conselho Diretor que atuali-
zará as medidas do quadro mais recente das reformas.

Reforma da Previdência

Otimista com as perspectivas para a área de seguros 
gerais, que engloba riscos ao patrimônio e responsa-
bilidades, o presidente da FenSeg, Antonio Trindade, 
ressaltou que o segmento caminha para um cenário de 
“crescimento sustentado nos próximos anos”, devendo 
se beneficiar da recuperação econômica, da Reforma 
da Previdência, que espera ser aprovada no Congresso, 
e de novos investimentos federais. Já para 2019, prevê 
uma expansão na casa de dois dígitos. Segundo Trin-
dade, os seguros gerais retornaram à sociedade cerca 
de R$ 36,2 bilhões em forma de indenizações em 2018.
“O Brasil está diante de desafios monumentais e pre-
cisará fazer reformas profundas para reencontrar seu 
caminho”, ratificou o presidente da FenaPrevi, Jorge 
Pohlmann Nasser. No contexto da Previdência, defen-
deu uma reforma possível, recolando o Brasil na rota 
de desenvolvimento sustentável. Nasser lembrou que 
a entidade deu sua contribuição para essa discussão 
ao apresentar sugestões para a reforma por meio do 
trabalho realizado em parceria com entidades como a 
fipe, CNseg, Abrapp e ICSS.
O presidente da FenaSaúde, por sua vez, João Alceu 
Amoroso Lima, reafirmou seu compromisso com a 
continuidade do trabalho desenvolvido pelos seus 
antecessores. Mencionou seu maior desafio: conter 
a escalada de custos em ritmo bem superior ao au-
mento da renda e da inflação. João Alceu elencou al-
gumas medidas em prol da sustentabilidade do seg-
mento, tais como a adoção de programas de Atenção 
Primária à Saúde, implementação de novos modelos 
de remuneração que visem à melhoria da qualidade 
da assistência, tipificação criminal da fraude contra o 
sistema, entre outras.
Em 2019, a capitalização completa 90 anos no Brasil. A 
data foi lembrada pelo presidente da FenaCap, Marce-
lo Farinha, que fez uma retrospectiva da trajetória do 
segmento neste período. Ao comentar os tempos atu-
ais, recordou que 2018 foi particularmente importante 
“devido à revisão e consolidação do marco regulatório 
do segmento, que trouxe mais segurança jurídica para 
as partes e transparência nas relações de consumo”. 
Marcelo também enfatizou o posicionamento estraté-
gico da capitalização, que evoluiu de um estágio em 
que os produtos eram apenas instrumentos para se 
guardar dinheiro e concorrer a prêmios, atingindo um 
novo patamar, que consiste na oferta de um conjunto 
de soluções de negócios com sorteios.

of views with the National Supplementary Health Agen-
cy (ANS) and the of Private Insurance Superintendence 
(Susep), with emphasis on deregulation and de-bureau-
cracy. He cited the document "Proposals of the Insu-
rance Sector for 2019/2022", produced by CNseg, which 
proposes actions for the expansion of the market. Such 
a document will undergo a review, he said, of the new 
Directing Council which will update the measures in 
the most recent reform framework.

Reform of Social Security

Optimistic about the prospects for general insurance, 
which includes risks to equity and liabilities, FenSeg 
president Antonio Trindade pointed out that the seg-
ment is heading for a scenario of "sustained growth in 
the coming years", and should benefit from the eco-
nomic recovery , the Social Security Reform, which is 
expected to be approved by Congress, and new federal 
investments. Already for 2019, it foresees an expansion 
in the house of two digits. According to Trindade, the 
general insurance returned to society about R$ 36.2 
billion in compensation form in 2018.
"Brazil is facing monumental challenges and will need 
to make profound reforms to find its way back," said 
FenaPrevi president Jorge Pohlmann Nasser. In the 
context of Social Security, he defended a possible re-
form, bringing Brazil on the path of sustainable deve-
lopment. Nasser recalled that the organization contri-
buted to this discussion by presenting suggestions for 
reform through work done in partnership with entities 
such as Fipe, CNseg, Abrapp and ICSS.
The president of FenaSaúde, in turn, João Alceu Amo-
roso Lima, reaffirmed his commitment to the conti-
nuity of the work developed by his predecessors. He 
mentioned his greatest challenge: to contain the price 
rise of costs at a pace well above the increase in inco-
me and inflation. João Alceu listed some measures for 
the sustainability of the segment, such as the adoption 
of Primary Health Care programs, implementation 
of new remuneration models aimed at improving the 
quality of care, criminalization of fraud against the 
system, among others.
In 2019, capitalization completes 90 years in Brazil. 
The date was remembered by the president of Fena-
Cap, Marcelo Farinha, who made a retrospective of the 
trajectory of the segment in this period. Commenting 
on the current times, he recalled that 2018 was par-
ticularly important "due to the revision and consoli-
dation of the regulatory framework of the segment, 
which brought greater legal certainty for the parties 
and transparency in consumer relations." Marcelo also 
emphasized the strategic positioning of capitalization, 
which evolved from a stage where products were just 
tools to save money and compete for rewards, reaching 
a new level, which consists of offering a set of business 
solutions with a draw.
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Desafios

O presidente da Fenacor, Armando Vergílio, também 
fez uso da palavra. Ressaltou a contribuição já dada 
pelo mercado segurador ao desenvolvimento econô-
mico e social do país. Mas, de acordo com ele, há mui-
to ainda a ser feito em face dos desafios em relação 
aos grandes riscos e ao combate ao mercado marginal 
– as chamadas associações veiculares. Para ele, trata-
se de um mercado que lesa milhares de brasileiros. “É 
preciso união para não perdermos essa guerra”, acon-
selhou. Sobre a Reforma Previdência, Vergílio acre-
dita na sua aprovação, permitindo o Brasil crescer, 
além de propiciar uma série de oportunidades para o 
mercado segurador.
Na visão do presidente do Sindicato das Seguradoras de 
São Paulo (Sindseg-SP), Mauro Batista, “o Brasil só será 
forte se suas instituições forem fortes”. Batista aposta que 
o mercado superará os desafios com “bastante determi-
nação”.  E o maior de todos é a educação. O dirigente 
considerou imprescindível o mercado demonstrar à so-
ciedade e ao Estado os benefícios e a importância do se-
guro, algo que, segundo ele, a CNseg e seu presidente já 
vêm fazendo com afinco.
A saúde privada também mereceu novos comentários. 
O presidente da ANS, Leandro Fonseca, afirmou que, 
frente às demandas por soluções para os problemas da 
saúde suplementar, que passa por um momento bastante 
sensível, “já estamos vivendo, e vamos viver com mais in-
tensidade”, uma fase de modernização regulatória, a ser 
formalizada na Agenda Regulatória da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar no próximo triênio. “Precisamos 
de regulação mais adequada, que contribua para um se-
tor mais eficiente e, consequentemente, para o desenvol-
vimento do país”, emendou.

Challenges

The president of Fenacor, Armando Vergílio, also took 
the floor. He underscored the contribution already made 
by the insurance market to the country's economic and 
social development. But, according to him, there is still 
a lot to be done in the face of the big risk challenges 
and the fight against the marginal market - the so-called 
vehicular associations. For him, it is a market that dama-
ges thousands of Brazilians. "We need unity so that we 
do not lose this war," he advised. Regarding Pension Re-
form, Vergílio believes in its approval, allowing Brazil to 
grow, in addition to providing a series of opportunities 
for the insurance market.
In the view of the president of the São Paulo State 
Insurance Union (Sindseg-SP), Mauro Batista, "Brazil 
will only be strong if its institutions are strong." Batista 
is betting that the market will overcome the challen-
ges with "enough determination". And the greatest of 
all is education. The leader considered it essential for 
the market to demonstrate to society and to the state 
the benefits and importance of insurance, which, ac-
cording to him, the CNseg and its president are alre-
ady doing hard.
Private health has also received further comment. ANS 
president Leandro Fonseca said that, facing the de-
mands for solutions to supplementary health problems, 
which is going through a very sensitive period, "we are 
already living, and we will live with more intensity", a 
phase of regulatory modernization, to be formalized in 
the Regulatory Agenda of the National Agency of Su-
pplementary Health in the next triennium. "We need 
more adequate regulation that contributes to a more ef-
ficient sector and, consequently, to the development of 
the country," he added.

MANDATO MANDATE
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DESEMPENHO PERFORMANCE

O anúncio de algumas novidades da Bradesco Seguros pon-
tuou almoço promovido pelo Clube dos Corretores de Se-
guros de São Paulo (CCS-SP) no Circolo Italiano. Executivos 
e a diretoria da seguradora marcaram presença, sobretudo 
o presidente Vinicius Albernaz, que prometeu desonerar o 
corretor para que este possa maximizar o relacionamento 
com os seus clientes. “A nossa obrigação é ser multirramo e a 
evolução do corretor também passa por esse caminho”, disse.
O diretor comercial Leonardo de Freitas advertiu para 
a mudança de comportamento do consumidor frente às 
novas tecnologias. Segundo ele, cabe ao mercado desco-
brir formas originais de oferecer produtos às novas ge-
rações. “Só irá sobreviver quem tiver a capacidade de se 
adaptar às mudanças”, sentenciou. Parceira da Bradesco 
na joint venture para venda de seguros para grandes ris-
cos, representantes da Swiss Re Corporate Solutions – o 
diretor comercial Guilherme Perondi e a head de Res-
ponsabilidade Civil Geral e Linhas Financeiras, Marina 
Neufeld Schechner, - também se manifestaram.
A Swiss Re anunciou lançamento de produtos na área de 
linhas financeiras. O primeiro é o seguro D&O, abrangen-
te, e tem como alvo desde pequenas, médias e grandes 
empresas, com faturamento de até R$ 1 bilhão. Ao final, a 
Bradesco Seguros comentou sobre o desempenho de suas 
carteiras e um dado bastante positivo: a organização en-
cerrou o primeiro trimestre do ano com lucro de R$ 1,8 
bilhão, avanço de 16,1% em relação a 2018, segundo dados 
do superintendente Anderson Fabiano Mundim Martins.

The announcement of some new features from Bradesco 
Seguros permeated the lunch promoted by the São Paulo 
Insurance Brokers Club (CCS-SP) at the Circolo Italiano. 
Executives and the insurance company executive direc-
tors were present, especially president Vinicius Albernaz, 
who promised to relieve brokers so that they may maxi-
mize the relationship with their clients. “Our obligation is 
to reach several lines of business and the broker evolution 
also goes through this path”, said.
Commercial director Leonardo de Freitas warned about 
the changing consumer behavior in the face of new techno-
logies. According to him, it is up to the market to discover 
original manners to offer products to the new generations. 
“Only those who have the capacity to adapt to change will 
survive”, he stated. Bradesco's partner in the joint venture for 
large risks insurance sale, representatives of Swiss Re Cor-
porate Solutions - commercial director Guilherme Perondi 
and head of General Civil Liability and Financial Lines, Ma-
rina Neufeld Schechner - also expressed their views.
Swiss Re has announced the products launch in the finan-
cial lines area. The first is D&O insurance, comprehensive, 
targeting from small, medium and large companies with 
revenues of up to R$ 1 billion. At the end, Bradesco Segu-
ros commented on its portfolios’ performance and also 
about a very positive result: the organization closed the 
first quarter of the year with R$ 1.8 billion in profit, a 16.1% 
increase when compared to 2018, according to data from 
the superintendent Anderson Fabiano Mundim Martins.

A market for new generations
Mercado para as novas gerações

Mesa de autoridades: (esquerda para direita): superintendente Anderson Martins, presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, mentor 
do CCS-SP, Evaldir Barboza de Paula, presidente da Bradesco Seguros, Vinicius Albernaz, diretor comercial Leonardo de Freitas, 
superintendente da Bradesco Seguros, Duílio Varnier Junior, e ex-mentor do CCS-SP, Adevaldo Calegari
Table composition: (left to right): superintendent Anderson Martins, president of Sincor-SP, Alexandre Camillo, mentor of CCS-SP, Evaldir 
Barboza de Paula, president of Bradesco Seguros, Vinicius Albernaz, commercial director, Leonardo de Freitas, superintendent for 
Bradesco Seguros, Duílio Varnier Junior and former mentor of CCS-SP, Adevaldo Calegari
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"Man of insightful intelligence"
“Homem de inteligência perspicaz”

Desde jovem não mediu es-
forços para se destacar em 
todas as posições profissio-
nais que ocupava. Rodrigo 
Protasio trabalhou como 
corretor de seguros e resse-
guros nas últimas três déca-
das e seu compromisso trou-
xe contribuições valiosas 
para o mercado brasileiro, 
tornando-se uma liderança 
admirada por seus pares do 
mercado. Atualmente, lide-
ra a Orypaba Consultoria 
e Fundo de Investimentos, 
como consultor sênior. É ba-
charel em Direito pela PUC 
do Rio de Janeiro, formado 
em Economia e Adminis-
tração pela Universidade 
Cândido Mendes, e também 
possui mestrado em seguros 
pela Escola de Negócios - 
IAG da PUC-Rio.
Rodrigo foi homenageado 
no 2018 Insurance Corp 
Awards - Melhores do 
Resseguro, como “Melhor 
Corretor de Resseguros de 
2018”, período em que, no 
cargo de CEO, era o respon-
sável pelos negócios da JLT 
Re Brasil, empresa da qual 
participou desde sua fundação. “Este prêmio veio em 
um momento muito interessante, no qual eu reflito so-
bre meus 30 anos atuando no mercado como corretor. 
Agora olho para a frente e penso em como contribuir 
utilizando minha experiência para os negócios de se-
guradoras e resseguradoras” comentou à reportagem 
de Insurance Corp”.
Ex-CEO da JLT Re e com participação acionária em 
outras empresas, ele deixou o grupo com um termo 
de não concorrência que durará 24 meses. Embora ele 
não possa atuar como corretor, pode usar seus conheci-
mentos para o desenvolvimento da indústria. Rodrigo 
fundou, em 1989, a corretora que originou a JLT, uma 
das cinco maiores empresas de resseguros e segurado-
ras do Brasil. É possível que durante esses 24 meses ele 
trabalhe como consultor de negócios em diversas áreas 
e volte a lecionar.

Since his youth he has alwa-
ys strived to stand out on 
every professional position 
he held. Rodrigo Protasio 
worked as an insurance and 
reinsurance broker for the 
last three decades and his 
commitment has brought 
valuable contributions to 
the Brazilian market, beco-
ming an admired leader-
ship by his market peers. 
Currently he leads Orypaba 
Consultoria e Fundo de In-
vestimentos (Consulting 
and Investment Fund), as 
Senior Consultant. 
He holds a bachelor's de-
gree in Law from PUC of 
Rio de Janeiro, a degree in 
Economics and Adminis-
tration from Universidade 
Cândido Mendes, and also 
has a master’s in insurance 
by Escola de Negócios - IAG 
of PUC-Rio. 
Rodrigo Protasio was hono-
red at the 2018 Insurance 
Corp Awards – Melhores 
do Resseguro, as “2018 Best 
Reinsurance Broker”, period 
that he was JLT Re Brazil’s 
CEO, a company he partici-

pated since its beginning. “This award came at a very 
interesting time, in which I reflect on my 30 years ac-
ting in the market as a broker. Now I look forward and 
I think about how to contribute using my experience to 
the business of insurers and reinsurers”, commented to 
the reporter of Insurance Corp”. 
Former CEO of JLT Re and having equity interest in 
other companies, he left the group with a non-com-
pete term that will last 24 months. Although he cannot 
act as a broker, he can use his expertise to the industry 
development. Rodrigo founded, in 1989, the brokerage 
house that originated JLT, one of the five largest rein-
surance and insurance companies in Brazil. 
It is possible that during these 24 months, he works as 
business consultant in several areas and come back to 
teach. Rodrigo Protasio began his career as a broker, 
then technical manager and director. In 1993 he as-

Rodrigo: mercado tem potencial enorme de expansão
Rodrigo: market have enormous potential for expansion

PERFIL
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Rodrigo Protasio iniciou sua carreira como corretor, 
depois gerente técnico e diretor. Em 1993 assumiu a vi-
ce-presidência da Orypaba Corretora de Resseguros, es-
pecializada em gestão de riscos e solução de benefícios 
e seis anos depois a presidência da companhia, então re-
presentante da JLT London, no Brasil. Em 2011 ocupou o 
cargo de deputy chairmen da JLT Brasil Holdings.
 “Eu trabalhei com resseguro nos últimos 20 anos, desde 
a fundação da Orypaba, e fico muito feliz com minha 
contribuição ao longo desse tempo para a formação de 
vários profissionais”, enfatiza Rodrigo. Hoje, vários pro-
fissionais preparados por ele estão respondendo positi-
vamente às necessidades do mercado e muitos ocupan-
do posições de liderança em suas empresas.
No papel de consultor da Orypaba ele pretende aju-
dar seguradoras e resseguradoras a identificar no-
vas alternativas em matéria de produtos, soluções 
e inovações, além de orientar seus investimentos. 
Ele ressalta que o mercado é grande e tem muito a 
crescer em função de um leque de oportunidades. 
“Existem muitas áreas a serem desenvolvidas, como 
por exemplo, seguro ambiental e cibernético, res-
ponsabilidade civil, E & O, entre outras, inclusive 
com a melhoria da economia”, prevê Rodrigo.  Para 
ele, especialmente o mercado ressegurador tem um 
enorme potencial de expansão e pode até dobrar de 
tamanho nos próximos anos.

Forte liderança

Na época da JLT, Rodrigo exercia forte liderança de ne-
gócios, adquirida por sua experiência técnica como ge-
rente de vendas qualificado. Sempre foi arrojado em sua 
postura, preparado para os desafios que surgiram em sua 
carreira. Seu objetivo sempre foi de manter-se à frente 
dos concorrentes, mantendo lisura nos relacionamentos 
e comportamento ético. Como resultado a JLT é uma 
empresa que criou valor 
ao longo do tempo, con-
solidando sua posição 
como a melhor corretora 
da América Latina.
Alguns dos nomes mais 
importantes da área fi-
nanceira reconhecem a 
experiência de Rodrigo. A 
analista de comércio ex-
terior, Elisabeth Spanjer, 
é um exemplo. Ela o de-
fine como um homem de 
“inteligência perspicaz, 
altamente qualificado 
para lidar com seus clien-
tes, sendo praticamente 
imbatível quando se trata 
de negociações para cap-
tação. Sua performance é 
única e sempre obtém os 
melhores resultados”. 

sumed the vice-presidency of Orypaba Corretora de 
Resseguros, specialized in risk management and bene-
fits solution, and six years later the presidency of the 
company, at that time already acting as JLT’s represen-
tative, here in Brazil. 
In 2011, he became the deputy chairman of JLT Bra-
sil Holdings. "I have worked with reinsurance in the 
last 20 years, since the foundation of Orypaba, and I 
am very happy to my contribution during this time 
to the formation of several professionals," emphasi-
zes Rodrigo. Today, several professionals prepared 
by him are responding positively to the needs of the 
market, and many holding leadership positions in 
their companies.
As Orypaba's consultant, he aims to help insurers 
and reinsurers to identify new alternatives for pro-
ducts, solutions and innovation, as well as guiding 
their investments. He emphasizes that the market is 
large and has a lot to grow due to a range of oppor-
tunities. "There are many areas to be developed, 
such as environmental and cyber insurance, civil 
liability, E&O, among others, including the impro-
vement of the economy," says Rodrigo. For him, es-
pecially the reinsurance market has enormous po-
tential for expansion and can even double the size 
in the coming years.

Strong leadership

By the time of JLT, Rodrigo had strong business lea-
dership gained by his technical experience as a qua-
lified sales manager. He has always been bold in his 
posture, prepared for the challenges that have arisen 
in his career. His goal has always been to stay ahe-
ad of competitors, maintaining smoothness in rela-
tionships and ethical behavior. As result JLT is a com-

pany that created value 
over time, consolida-
ting its position as the 
best brokerage firm in 
Latin America.
Some of the most im-
portant names in the fi-
nancial arena recogni-
ze Rodrigo's expertise. 
Foreign trade analyst, 
Elisabeth Spanjer, is an 
example. She defines 
him as a man of "insi-
ghtful intelligence, hi-
ghly skilled to handle 
with his clients, being 
practically unbeatable 
when it comes to cus-
tomer negotiations. 
His performance is 
unique and always get 
the best results".

Rodrigo Protasio recebeu troféu no 2018 Insurance Corp Awards - 
Melhores do Resseguro, como "Melhor Corretor de Resseguros de 2018"
Rodrigo Protasio received trophy at the 2018 Insurance Corp Awards - 
Melhores do Resseguro, as "2018 Best Reinsurance Broker"
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Fator promotes innovation and agility
hereby the Broker Website

Fator promove inovação e agilidade 
por meio do Portal do Corretor

A Fator Seguradora modernizou 
a sua forma de cotar e vender 
seguros. Por meio do Portal do 
Corretor (www.fatorseguradora.
com.br), é possível fazer simula-
ções e emitir apólices de até R$ 
5 milhões de forma totalmente 
online. “Isso garante maior auto-
nomia, agilidade e simplicidade 
para fechar negócios, otimizan-
do as atividades do dia a dia do 
corretor”, afirma a diretora co-
mercial da Fator Seguradora, 
Luciana Natividade. 
A executiva destaca que, no Por-
tal, a Fator oferece um portfólio 
de produtos que cobre quase 40 
atividades profissionais, com o 
Seguro de Responsabilidade Ci-
vil e Profissional (E&O). A moda-
lidade inclui, entre outros, profis-
sionais da saúde, da construção 
civil, advogados e contadores, 
tanto na pessoa física ou jurídica.
“Para ter acesso às simulações 
e às vendas pelo portal, basta se 
cadastrar na seguradora e apro-
veitar todas as facilidades e benefícios dessa ferramenta, 
que vão além da agilidade nas vendas”, aponta Luciana.

Campanha de incentivo

Outra vantagem do Portal do Corretor é a campanha de 
incentivo, que premiará os corretores que emitirem apó-
lices de seguro E&O pelo site. A empresa realiza, até o dia 
20 de abril de 2020, a campanha “Foco, Força e Fator”, que 
transforma as vendas de seguros em pontos, podendo estes 
serem trocados por produtos exclusivos no site da campa-
nha (www.focoforcafator.com.br). A cada venda realizada, 
4% do valor pago é revertido em pontos para o corretor 
cadastrado no Portal do Corretor e no site da campanha. 
“O objetivo é incentivar os corretores a entender e divul-
gar melhor essa modalidade de seguro, que é uma das mais 
abrangentes oferecidas no mercado”, explica Luciana.

Fator Seguradora modernized 
its way of pricing and selling 
insurance. Through the Broker 
Website (www.fatorseguradora.
com.br), it is possible to make 
simulations and issue policies 
up to R$ 5 million fully onli-
ne. "This guarantees more au-
tonomy, agility and simplicity 
to close deals, optimizing the 
broker's daily activities", says 
Fator Seguradora's commercial 
director, Luciana Natividade.
The executive notes that in the 
Portal, Fator offers a portfolio 
of products covering almost 
40 professional activities, with 
Civil and Professional Liabili-
ty Insurance (E & O). The mo-
dality includes, among others, 
health professionals, civil cons-
truction, lawyers and accoun-
tants, both in the individual or 
legal entity.
"To access the simulations and 
sales through the portal, simply 
register with the insurer and 

take advantage of all the facilities and benefits of this 
tool, which go beyond agility in sales", says Luciana.

Incentive campaign

Another advantage at theWebsite is the incentive cam-
paign, which will reward brokers who issue E & O insu-
rance policies through the site. By April 20, 2020, the 
company carries out the "Foco, Força e Fator" campaign, 
which transforms insurance sales into points, which can 
be exchanged for exclusive products on the campaign 
website (www.focoforcafator.com.br). At each sale, 4% of 
the amount paid is reversed in points for the broker re-
gistered in the Broker Portal and the campaign site. "The 
objective is to encourage brokers to better understand and 
promote this type of insurance, which is one of the most 
comprehensive offered in the market", explains Luciana.

Luciana: portal oferece portfólio de produtos que 
cobre quase 40 atividades profissionais
Luciana: Website offers product portfolio covering 
almost 40 professional activities
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INCENTIVE

Seguro E&O

O Seguro de Responsabilidade Civil e Profissional (E&O) 
protege o profissional de danos ou prejuízos decorrentes 
de seus possíveis erros ou omissões – por isso o nome 
E&O – durante a realização do serviço. Também prote-
ge o patrimônio do profissional ou da empresa segura-
da por meio do ressarcimento de prejuízos financeiros 
oriundos de sinistros cobertos. 
De fato, o seguro pode ser contratado por várias catego-
rias profissionais. Além de médicos, executivos da cons-
trução civil, advogados e contadores, advogados, enge-
nheiros, arquitetos, tradutores e prestadoras de serviço 
também formam o público-alvo, a exemplo de agências 
de turismo, cartórios e empresas de certificação. Conhe-
ça algumas das situações cobertas pelo E&O: 

•  Lucros cessantes de terceiros por paralisação em suas 
atividades em decorrência de falha na prestação do ser-
viço profissional;
•  Prejuízos financeiros com cobertura para danos mate-
riais, corporais e morais; 
•  Custos de defesa com livre escolha de profissionais es-
pecializados; 
•  Despesas de publicidade com intuito de recuperar a 
imagem do segurado em função de uma reclamação; 
•  Falhas profissionais cometidas por profissionais sub-
contratados e/ou terceirizados;
•  Violação involuntária de propriedade intelectual;
•  Calunia, injuria e difamação;
•  Sentença judicial transitada em julgado;
•  Decisão arbitral da qual não caiba recurso;
• Decisão final proferida em processo administrativo (in-
cluindo órgãos de classe);
•  Acordo autorizado de modo expresso pela seguradora.

O potencial de crescimento do seguro E&O é grande em 
2019. Há igualmente uma maior conscientização das pes-
soas sobre seus direitos como cidadãos e consumidores, 
além da maior responsabilidade exigida pelo Código de 
Defesa do Consumidor (CDC), pelo Código Civil e pelas 
leis de Economia Popular, do Meio Ambiente, das Socie-
dades Anônimas e da Sociedade Limitada, entre outras.
O custo do seguro depende de uma série de informa-
ções sobre o risco. Estas são analisadas pelas compa-
nhias e servem de pa-
râmetro para o cálculo 
do prêmio com base na 
frequência de ações ju-
diciais e no custo médio 
das indenizações do se-
gurado nos últimos anos. 
O prêmio para pessoa fí-
sica pode variar bastante, 
dependendo da ativida-
de profissional e do his-
tórico do segurado.

E&O insurance protects the assets of 
the employee or company insured by 

compensation for damages covered claims

O seguro E&O protege o patrimônio do
profissional ou da empresa segurada por 

meio do ressarcimento de prejuízos 
financeiros oriundos de sinistros cobertos

E&O Insurance

The Civil and Professional Liability Insurance (E&O) 
protects the professional from damages or omissions 
arising from their possible errors or omissions - hence 
the name E&O - during the performance of the service. 
It also protects the assets of the professional or insured 
company by reimbursing financial losses arising from 
covered claims.
In fact, the insurance can be hired by several profes-
sional categories. In addition to doctors, construction 
executives, lawyers and accountants, engineers, archi-
tects, translators and service providers also form the 
target public, such as tourism agencies, notary offices 
and certification companies. Know some of the situa-
tions covered by E&O:

•  Loss of third-party benefits due to shutdown of its acti-
vities due to failure to provide professional service;
• Financial losses with coverage for material, physical 
and moral damages;
• Defense costs with free choice of specialized profes-
sionals;
•  Advertising expenses in order to recover the image of 
the insured due to a claim;
•  Professional failures committed by subcontracted and 
/ or outsourced professionals
•  Involuntary infringement of intellectual property;
•  Slander, Injury and Defamation
•  Final judgment;
•  Arbitral decision from which there is no appeal;
•  Final decision rendered in administrative proceedings 
(including class organs)
•  Agreement expressly authorized by the insurer

According to experts, the potential for growth in E & O 
insurance is enormous in 2019. There is also greater awa-
reness among people about their rights as citizens and 
consumers, as well as the greater responsibility required 
by the Consumer Protection Code (CDC), the Civil Code 
and laws of the People's Economy, the Environment, 
Corporations and Limited Companies, among others.
The cost of insurance depends on a lot of information 
about the risk. These are analyzed by the companies 

and serve as parameters 
for the calculation of the 
premium calculated ba-
sed on the frequency of 
lawsuits and the average 
cost of the insured's in-
demnities in recent years. 
The premium for indi-
viduals can vary greatly, 
depending on the profes-
sional activity and history 
of the insured.
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Elisabete Prado, vice-presidente e diretora comercial e de marketing da Delphos 



19INSURANCE CORP

The essential back up for insurers
Retaguarda indispensável às seguradoras

Delphos é pioneira na prestação de serviços especializados para o mercado nacional
Delphos is pioneer in providing specialized services for the domestic market

Por/by: Carlos Pacheco

Já faz pouco mais de meio século que uma empresa 
carioca presta serviços indispensáveis para as segura-
doras brasileiras. Reconhecida pela excelência em suas 
atividades, a Delphos SA é uma marca consagrada no 
mercado, fundada em 1967 pelos atuários Jayme da Sil-
va Menezes e José Américo Peón de Sá e pelo corretor 
Fernando Newlands. Com larga experiência em tecno-
logia, o executivo Eduardo da Silva Menezes preside a 
organização desde 2007.
Trabalhando no formato de outsourcing para diversas 
companhias, ao longo desse período, a marca recebeu o 
devido reconhecimento. Em 2018, por exemplo, foi des-
taque entre as empresas de tecnologia no país e as sedia-
das no Rio de Janeiro, em face do seu modelo de gestão 
de pessoas, pelo Great Place To Work. Distinguida como a 
16ª melhor empresa de porte médio para se trabalhar no 
Estado e a 52ª na área de TI no Brasil. “Por ter participado 
da avaliação pela primeira vez, o resultado alcançado foi 
notável”, ressaltou a vice-presidente e diretora comercial 
e de marketing Elisabete Prado.
Conhecida como a “Bete da Delphos”, ela tornou-
se referência no competitivo mundo da tecnologia 
e serviços em seguros. Há vinte anos exerce cargos 
de direção na empresa, desde quando o mercado não 
era muito receptivo a lideranças femininas. Contu-
do, na época, a Delphos já afirmava seu protagonis-
mo inovador e o compromisso com colaboradores e 
acionistas, reconhecendo os inegáveis méritos dessa 
respeitada profissional. 
A organização oferece soluções em processos e TI, 
que propiciam o melhor resultado em matéria de ges-
tão. Uma primeira e importante solução é o BPO em 
Seguros, por meio da qual realiza a gestão completa 
de carteiras de diversos ramos. Administra apólices, 
processa prêmios e regula sinistros, suportando todas 
as demais etapas da operação, o que inclui produção e 
operação das companhias.
Em termos de suporte, a empresa utiliza sistemas pró-
prios ou com recursos da sua equipe, infraestrutura e 
soluções. A medida desonera o cliente de investimen-
tos pesados, seja na montagem da estrutura e infra-
estrutura das operações, seja em termos de elevadas 
despesas administrativas.
Uma segunda solução, também imprescindível no 
dia a dia das seguradoras, é a regulação de sinistros. A 

For more than half a century, a Rio de Janeiro com-
pany has provided services that are indispensable for 
Brazilian insurers. Recognized for excellence in its 
activities, Delphos SA is a consecrated brand in the 
market, founded in 1967 by actuaries Jayme da Silva 
Menezes and José Américo Peón de Sá and by broker 
Fernando Newlands. With extensive experience in 
technology, the executive Eduardo da Silva Menezes 
has been in charge of the organization since 2007.
Working as an outsourcing to several companies, the 
brand received due recognition. In 2018, for example, 
was the highlight among technology companies in 
the country and those based in Rio de Janeiro, in the 
face of its model of people management, Great Pla-
ce to Work. Distinguished as the 16th best medium-
sized company to work in the State and the 52nd in 
the IT area in Brazil. "For having participated in the 
evaluation for the first time, the result achieved was 
remarkable", said the vice president and commercial 
and marketing director Elisabete Prado.
Known as the "Bete of Delphos", she has become a 
benchmark executive in the competitive world of 
insurance technology and services. For twenty years 
she has held management positions in the company, 
when the market was not very receptive to female le-
aders. However, at the time, Delphos already affirmed 
its innovative role and commitment to employees and 
shareholders, recognizing the undeniable merits of 
this respected professional.
The organization offers solutions in processes and IT, 
which provide the best management result. A first and 
important solution is the BPO in Insurance, through 
which it performs the complete management of the 
portfolios of various branches. It administers policies, 
processes premiums and regulates claims, supporting 
all other stages of the operation, which includes pro-
duction and operation for companies.
In terms of support, the company uses its own systems 
or with team resources, infrastructure and solutions. 
The measure deprives the client of heavy investments, 
either in setting up the operations infrastructure, also 
in terms of high administrative expenses.
A second solution, also essential in the day-to-day life 
of insurers, is claims regulation. Delphos has expe-
rience in the regulation process for Life, Home, multi
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Delphos possui experiência em processo de regulação 
para os ramos de vida, habitacional, multirriscos (re-
sidencial, condomínio e empresarial), incêndio, pe-
nhor rural, roubo, riscos de engenharia, entre outros. 
Integram o processo de regulação de danos materiais 
e pessoais atividades que englobam, por exemplo, 
análise dos documentos, identificação das causas dos 
eventos e de situações de morte e invalidez perma-
nente, levantamento dos danos ocorridos e de preços 
de mercado e enquadramento dos casos na apólice 
correspondente. 
E completam o rol destas atividades a arbitragem do 
valor da indenização, atendimento pleno aos elos da ca-
deia (segurado, corretores, seguradoras e estipulantes), 
disponibilização – em tempo real pela internet – de 
todas as etapas do processo, laudos de regulação e car-
tas emitidas, processamento das políticas de resseguro 
e distribuição de cosseguro, quando aplicáveis, emissão 
de relatórios gerenciais e o relatório final da regulação.

Gestão de processos e perícias

Uma outra solução em seguros diz respeito ao suporte 
às companhias em gestão de ações judiciais de qualquer 
ramo. A empresa acompanha processos e presta apoio 
administrativo aos escritórios contratados pelos clientes, 
desde a recepção de novas ações judiciais até o seu encer-
ramento efetivo. Há, ainda, tratamento dos controles ad-
ministrativos e andamento dos processos, o que garante 
autonomia e segurança para as seguradoras, na defesa 
dos seus interesses no âmbito jurídico. 
De fato, é indiscutível a experiência da Delphos em re-
gulação de sinistros nas áreas de pessoas – sobretudo ha-
bitacional e vida – que possuem coberturas de morte e 
invalidez permanente. Assim, a empresa está apta a ofe-
recer serviços de perícia médica, bem como a gestão de 
todo o macroprocesso às seguradoras e corretoras.
A vistoria técnica de imóveis localizados em todas as regiões 
do país é mais um serviço exemplar oferecido ao mercado. 
Há apoio de uma vasta rede de engenheiros, que elaboram 
laudos, perícias técnicas, orçamentos para realização de 
empreendimentos, memoriais descritivos de serviços com 
vistas a tomadas de preços e/ou contratação de obras de 
recuperação, laudos de inspeção ou fiscalização.
Estes profissionais também acompanham obras em an-
damento e preparam relatórios de contestação de laudos 
judiciais que avaliam desvios, os quais podem gerar in-
denizações superestimadas. Segundo a Delphos, com um 
acervo de mais de 200 mil laudos realizados em vistorias 
de danos físicos em imóveis, atuado em mais de 3 mil 
processos judiciais com assistentes técnicos aos peritos 
designados pelos juízes e ter periciado mais de 34 mil 
imóveis, a empresa “está plenamente capacitada a dispo-
nibilizar os serviços de engenheiros peritos”. 
Ao BPO em seguros, regulação de sinistros, gestão de 
ações judiciais e perícias, une-se à infraestrutura, sistema 
e gestão do call center e do contact center que realizam 
atividades de apoio aos demais serviços contratados. O 
call center é operado por um time de profissionais quali-
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-risk sectors (residential, condominium and business), 
fire, rural lien, theft, engineering risks, among others. 
They integrate the process of regulation of perso-
nal and material damages activities that include, for 
example, analysis of documents, identification of the 
causes of events and situations of death and perma-
nent disability, survey of damages occurred and of 
market prices and the framing of the cases in the po-
licy corresponding.
Also, the complete the role of these activities to arbi-
trate the amount of indemnity, full service to the links 
of the chain (insured, brokers, insurers and stipulators), 
making available - in real time through the Internet 
- all steps processing policies of reinsurance and dis-
tribution of coinsurance, when applicable, issuance of 
managerial reports and the final report of regulation.

Process and expertise management

Another insurance solution concerns the support to 
companies in the management of lawsuits of any kind. 
The company follows procedures and provides adminis-
trative support to the offices hired by clients, from new 
lawsuits until their effective closure. There is also a treat-
ment of the administrative controls and progress of the 
proceedings, which guarantees autonomy and security 
for the insurers, in the defense of their interests in the 
legal scope.
In fact, Delphos' expertise in claims regulation in the 
areas of people - particularly property and life - cove-
rering death and permanent disability insurance. Thus, 
the company is able to offer medical expertise services, 
as well as the management of the whole macroprocess to 
insurers and brokerage firms.
The technical survey of real estate located in all regions 
of the country is another exemplary service offered to 
the market. There is support from a vast network of engi-
neers, who prepare reports, technical expertise, budgets 
for undertaking projects, descriptive memoranda of ser-
vices for pricing and / or contracting of recovery works, 
inspection or inspection reports.
These professionals also monitor works in progress and 
prepare reports to contest judicial reports that evaluate 
deviations, which may generate overestimated damages. 
According to Delphos, with a collection of more than 
200 thousand reports carried out in surveys of physical 
damages in real estate, acting in more than 3 thousand 
judicial processes with technical assistants to the experts 
appointed by the judges and having investigated more 
than 34 thousand properties, the company "is fully equi-
pped to provide the services of expert engineers".
The BPO in insurance, claims regulation, claims mana-
gement and expertise, joins the infrastructure, system 
and management of the call center and the contact cen-
ter that carry out activities in support of other contracted 
services. The call center is operated by a team of qualified 
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ficados, estruturado para oferecer soluções sob medida, 
desde demandas simples até as mais complexas.

Soluções de TI

Projetado por especialistas em seguros e tecnologia 
para atender amplamente as necessidades das segu-
radoras, o SegDelphos é o Enterprise Resource Planning 
(ERP) ou Sistema Integrado de Gestão Empresarial das 
companhias. A ferramenta é considerada ideal para su-
portar todas as fases de evolução das seguradoras e se 
adaptar rapidamente às mudanças de regulamentações 
ou demandas do mercado.
A empresa dispõe de equipe especializada em diversas 
tecnologias e capacitada na viabilização de projetos sob 
medida e de acordo com as exigências do cliente. A Del-
phos realiza serviços de desenvolvimento e implemen-
tação de projetos de sistemas e otimização de processos 
de negócios (BPM). Os profissionais são certificados em 
PMP, COBIT e ITIL.
Os serviços abrangem toda a infraestrutura e suporte lo-
cal ou remoto. Além disso, oferece infraestrutura com-
pleta por meio de datacenter próprio que hospeda sis-
temas e aplicações em um ambiente 100% seguro, com 
redundância de internet (reúne os meios para se garantir 
a alta disponibilidade de um sistema) e energia, no-breaks e 
geradores, com operação 24x7, backups diários e disaster 
recovery ou recuperação de sistemas.
A Delphos ressalta que seus serviços de consultoria, 
manutenção e suporte proporcionam flexibilidade aos 
negócios das seguradoras e respondem a diferentes es-
tratégias e investimentos em ativos de TI. Com profis-
sionais certificados, a empresa se considera preparada 
para aplicar as melhores práticas em seus processos de 
negócios. E garante, assim, o sucesso em todas as fases 
da implantação de projetos de desafio tecnológico com 
CRM Salesforce, data masking Datapeers, data integrator 
Pentaho e BPMS Heflo.
As soluções de TI visam a um objetivo maior: a preser-
vação de dados e informações. Na visão de Elisabete Pra-
do, a LGPD (Lei Geral 
de Proteção de Dados) 
“veio para valer e suas 
exigências e pesadas 
multas sensibilizarão 
as empresas a adotar as 
medidas necessárias”. 
Segundo a executiva, 
a Delphos estará apta 
a auxiliar o mercado a 
dar conformidade em 
seus processos, “seja por 
meio de consultoria ou 
pelo fornecimento de 
ferramentas como o 
DataPeers, que já vem 
sendo utilizada na Eu-
ropa com sucesso em 
atendimento à LGPD”.

COVER

Elisabete é referência no competitivo mundo da tecnologia e serviços do setor
Elisabete is reference in the competitive world of technology and services sector

professionals, structured to offer customized solutions, 
from simple to complex demands.

IT Solutions

Designed by insurance and technology experts to wi-
dely meet the needs of insurers, SegDelphos is the 
Enterprise Resource Planning (ERP) or Integrated En-
terprise Management System of companies. The tool 
is considered ideal to support all phases of evolution 
of insurers and adapt quickly to changes in regula-
tions or market demands.
The company has a team specialized in several tech-
nologies to design customized projects and according 
to the client's requirements. Delphos performs sys-
tems development and implementation services and 
business process optimization (BPM) services. The 
professionals are certified in PMP, COBIT and ITIL.
Services encompass all local and remote infrastruc-
ture and support. In addition, it provides a complete 
infrastructure through its own datacenter that hosts 
systems and applications in a 100% secure environ-
ment, with internet redundancy (meets the means to 
guarantee the high availability of a system) and ener-
gy, UPS and generators, with 24x7 operation, daily ba-
ckups, and disaster recovery.
Delphos points out that consulting, maintenance and 
support services provide flexibility to insurers' bu-
sinesses and respond to different strategies and in-
vestments in IT assets. With certified professionals, 
the company considers itself prepared to apply the 
best practices in its business processes. And it gua-
rantees success in all phases of the deployment of 
technological trouble projects with CRM Salesforce, 
data masking Datapeers, data integrator Pentaho and 
BPMS Heflo.
IT solutions aim at a larger goal: the preservation of 
data and information. According to Elisabete Prado, 
the LGPD (General Data Protection Act) "has come to 
fruition and its demands and heavy fines will make 

companies aware of 
taking the necessary 
measures". According 
to the executive, Del-
phos will be able to 
help the market to 
comply with its pro-
cesses, "either by con-
sulting or providing 
tools such as Data-
Peers, which is alrea-
dy being used in Eu-
rope successfully in 
service to the LGPD".
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CENÁRIO

Political risk surrounds Brazil and the world
Risco político ronda o Brasil e o mundo

A desaceleração da economia 
global e as perspectivas no 
campo político e econômi-
co do Brasil do governo de 
Jair Bolsonaro pontuaram os 
debates do 6º Country Risk 
Brasil, evento anual promo-
vido pela seguradora Coface, 
que aconteceu em São Pau-
lo. Executivos e profissionais 
de diversas áreas, incluindo 
clientes da seguradora, assis-
tiram a quatro apresentações 
e questionaram os palestran-
tes sobre os desafios dos ce-
nários mundial e brasileiro.
“Teremos insolvências em 
relação aos negócios em di-
versas partes do mundo em 
2019”, alertou o economis-
ta-chefe do Grupo Coface, o 
francês Julien Marcilly, apon-
tando que está em curso um 
processo de desaceleração do 
crescimento no planeta. Os 
motivos vão desde riscos polí-
ticos, alta volatilidade dos pre-
ços das commodities, restri-
ções de oferta de produtos em 
alguns países, entre outros. 
Na análise de Marcilly, há mui-
tas nações que vivem uma espé-
cie de “circulo vicioso”, que abrange crescimento econômico 
pífio, lideranças políticas fracas e desemprego, sobretudo na 
Espanha, Itália e França. Há também a guerra comercial en-
tre Estados Unidos e China. Embora sejam parceiros comer-
ciais fortes, o economista-chefe entende que o embate entre 
eles representa “um risco politico preocupante”. 
Segundo dados da seguradora, o risco de crédito das em-
presas deve aumentar, como o número de insolvências 
corporativas subindo em 24 dos 39 países e representan-
do 65% do PIB global. Esses dados foram confirmados 
pela economista da Coface para a América Latina, Patrícia 
Krause, ressaltando que nos mercados emergentes, por 
sua vez, há fluxos de capital em títulos da dívida pública 
e vulnerabilidade externa. Ela citou o caso da Argentina, 
que exibe alto endividamento e inadimplência política. 
“O déficit externo da Argentina é muito elevado, com 5% 
do PIB, enquanto o do Brasil é de 0,4%”, revelou Patrícia.

The deceleration of the glo-
bal economy and the pers-
pectives in the political and 
economic field of Brazil un-
der the government of Jair 
Bolsonaro marked the deba-
tes of the 6th Country Risk 
Brazil, an annual event pro-
moted by the insurance com-
pany Coface, which happe-
ned in São Paulo. Executives 
and professionals from va-
rious areas, including clients 
of the insurance company, 
attended four presentations 
and questioned the speakers 
on the challenges of the glo-
bal and Brazilian scenarios.
"We will have business insol-
vencies in various parts of 
the world in 2019," warned 
the chief economist of the 
French Coface Group, Julien 
Marcilly, pointing out that a 
process of slowing growth is 
under way on the planet. The 
reasons range from political 
risks, high commodity pri-
ce volatility, product supply 
constraints in some coun-
tries, among others.
In Marcilly's analysis, there 

are many nations living in a kind of "vicious circle," whi-
ch encompasses weak economic growth, weak political 
leadership and unemployment, especially in Spain, Italy, 
and France. There is also the trade war between the Uni-
ted States and China. Although they are strong trading 
partners, the chief economist understands that the clash 
between them represents "a troubling political risk."
According to data from the insurer, corporate credit risk 
should increase, as the number of corporate insolven-
cies rising in 24 of 39 countries and accounting for 65% 
of global GDP. These data were confirmed by Coface's 
economist for Latin America, Patricia Krause, noting that 
emerging markets, in turn, have capital flows in public 
debt securities and external vulnerability. She cited the 
case of Argentina, which shows high indebtedness and 
political default. "Argentina's external deficit is very high, 
with 5% of GDP, while that of Brazil is 0.4%," said Patricia.

CEO da Coface Brasil e diretora de Planejamento 
Estratégico da América Latina, Marcele Lemos, abriu 
oficialmente o evento
CEO of Coface Brasil and director of Strategic Planning for 
Latin America, Marcele Lemos, officially opened the event

Por/by: Carlos Pacheco
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Agendas de Bolsonaro

O risco político afeta a governabilidade de vários países na 
América Latina. “A capacidade do núcleo político do go-
verno de Bolsonaro determina a estratégia de uma agenda 
governamental”, ressaltou o doutor em ciências políticas e 
consultor Ricardo Sennes. Ele lembrou que, desde 1989, 
o resultado da última eleição não refletia a tendência dos 
pleitos anteriores, pois o perfil do atual presidente não 
encaixa no padrão tradicional. “Hoje o processo é de frag-
mentação política e não de polarização de forças”, conside-
rou. Para o consultor, a falta de coordenação do governo 
leva a disputas internas entre agendas.
Há cinco grupos que compõem as agendas – o primeiro 
é formado por Paulo Guedes e pessoas do mercado que 
o apoiam; o segundo são os militares; o terceiro defende 
a agenda conservadora (os filhos do presidente, o “guru” 
de Bolsonaro, o filósofo Olavo de Carvalho e os evangé-
licos) e, por último, a agenda negociada com uma gama 
de partidos. Sennes acredita que os impasses entre estes 
grupos prejudicam o avanço da própria agenda do go-
verno e, principalmente, com a votação da reforma da 
Previdência, cujo resultado pode mudar as “perspectivas 
do governo brasileiro, não apenas do ponto de vista eco-
nômico, mas político”.
Com uma visão ligeiramente otimista, o economista Ri-
cardo Amorim crê na aprovação da reforma da Previ-
dência, com uma economia que poderá girar entre R$ 
500 bilhões e R$ 800 bilhões num período de dez anos. 
“Essa reforma não será rápida, mas sua aprovação deter-
minará a reeleição de Jair Bolsonaro”, previu Amorim. 
O economista explica que as dificuldades impostas pelo 
Congresso para as reformas, incluindo a tributária, refle-
tem seu interesse em deter um poder de barganha.
O economista prefere não acreditar na rejeição à proposta 
de reforma ou aprovada num valor inferior a R$ 500 bi-
lhões, que desencadearia uma “megacrise política”. Na visão 
de Amorim, o Congresso irá aprovar uma reforma “mini-
mamente decente”, criando as condições para a reforma 
tributária e o fortalecimento político do presidente. Ele 
também enfatizou 
o crescimento do 
PIB brasileiro, em-
bora discreto, nos 
últimos oito trimes-
tres. Amorim aposta 
numa pequena ace-
leração a partir do 
segundo semestre e 
não tem dúvidas de 
que se as reformas 
passarem no Con-
gresso e o cenário 
externo não piorar 
significativamente, 
o crescimento da 
economia brasilei-
ra tem tudo para se 
acelerar em 2019.

Mesa-redonda movimentou os debates do 6º Country Risk Brasil
Round table was the venue of the 6th Country Risk Brasil debates

The Bolsonaro Agenda

Political risk affects the governance of several countries 
in Latin America. "The capacity of the political nucleus of 
the Bolsonaro government determines the strategy of a 
governmental agenda," said the doctor in political scien-
ces and consultant Ricardo Sennes. He recalled that sin-
ce 1989, the result of the last election did not reflect the 
trend of previous elections, as the profile of the current 
president does not fit the traditional standard. "Today the 
process is political fragmentation and not polarization of 
forces," he said. For the consultant, the lack of government 
coordination leads to internal disputes between agendas.
There are five groups that compose the agendas - the 
first is formed by Paulo Guedes and market people who 
support him; the second is the military; the third party 
defends the conservative agenda (the president's sons, 
the Bolsonaro guru, the philosopher Olavo de Carvalho 
and the evangelicals) and, finally, the negotiated agenda 
with a range of parties. Sennes believes that the impas-
ses between these groups hamper the advancement of 
the government's own agenda and, above all, the vote on 
the Social Security reform, whose outcome may change 
the "perspectives of the Brazilian government, not only 
from an economic but political point of view".
With a slightly optimistic view, economist Ricardo 
Amorim believes in the approval of the Social Security 
reform, with an economy that could turn between R$ 
500 billion and R$ 800 billion over a period of ten ye-
ars. "This reform will not be rapid, but its approval will 
determine the re-election of Jair Bolsonaro," predicted 
Amorim. The economist explains that the difficulties 
imposed by Congress for reforms, including tax, reflect 
his interest in stopping bargaining power.
The economist prefers not to believe in rejecting the 
proposed reform or approving it worth less than R $ 500 
billion, which would trigger a "political mega-crisis". In 
Amorim's view, Congress will approve a "minimally de-
cent" reform, creating the conditions for the tax reform 
and the political strengthening of the president. He also 

emphasized the 
growth of the Bra-
zilian GDP, althou-
gh discrete, in the 
last eight quarters. 
Amorim is betting 
on a small acce-
leration from the 
second half and 
has no doubt that 
if the reforms pass 
in Congress and 
the external scena-
rio does not wor-
sen significantly, 
the growth of the 
Brazilian economy 
has everything to 
accelerate in 2019.
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Market warning: the future has arrived
Aviso ao mercado: o futuro já chegou

Evento reuniu os principais agentes do mercado segurador e investidores da América Latina
Event brought together the insurance market main agents and investors in Latin America

Por/by: Priscila Palacio

INOVAÇÃO

O futuro do mercado de 
seguros, inovações, e o 
papel dos corretores fo-
ram debatidos durante o 
CQCS Insurtech & Inova-
ção 2019, com a presença 
de 1.500 profissionais do 
mercado, em São Paulo. 
Na abertura do evento, 
Gustavo Dória, idealiza-
dor do projeto afirmou: 
“Nós somos guardiões 
dos sonhos e conquistas 
da sociedade. O seguro é 
um aliado das pessoas e 
não um mal necessário”.
Nomes internacionais de 
prestígio compartilharam 
suas experiências no mer-
cado. Jonathan Kalman, fundador da EOS Venture Partners, 
falou sobre a necessidade de transformação do setor. “A tecno-
logia está criando uma mudança inevitável. Daqui a dez anos, 
essa indústria terá se reinventado e todos nós seremos parte 
dessa transformação”, conceitua. Kalman aposta que a próxi-
ma grande tendência para o setor é a inteligência artificial.
Paul Meeusen, conselheiro da B3i, falou de regulação: “Mi-
nha recomendação é que os órgãos reguladores e o setor 
trabalhem juntos e se acostumem com a tecnologia e a au-
tomatização no mercado”.  Ryan Rugg, chefe global de se-
guros da empresa R3, apresentou a ferramenta Corda, uma 
plataforma de blockchain de terceira geração que fornece e 
compartilha informações de forma bilateral. 
Já John Drzik, presidente da Marsh Global Risk and Digital 
afirmou ser um erro superestimar o que vai acontecer em dois 
anos e subestimar o que acontecerá em dez e faz uma alerta: 
“não deixe se dominar pela inatividade”. Kalman, por sua vez, 
defendeu o compartilhamento de ideias e a comunidade inte-
grada. “O setor vive seu melhor momento. Deve-se acolher e 
atrair os jovens. Precisamos de DNA digital”, pontuou.

Ambiente propício à inovação

O painel “Como as seguradoras incorporam as novas tec-
nologias?” reuniu um time de especialistas. Denise Cia-
vatta CIO da HDI, Alexandre Putini, superintendente de 

The future of the insu-
rance market, innova-
tions, and the role of the 
brokers were discussed 
during the 2019 CQCS 
Insurtech & Inovação, 
with the presence of 
1,500 market professio-
nals, in São Paulo. At the 
event’s opening, Gustavo 
Dória, the project creator 
stated: "We are custodians 
of dreams and achieve-
ments of society. Insu-
rance is an ally of people 
and not a necessary evil".
Prestigious international 
names shared their ex-
periences in the marke-

tplace. Jonathan Kalman, founder of EOS Venture Partners, 
spoke about the need for industry transformation. "Techno-
logy is creating an inevitable change. In ten years, this indus-
try will have reinvented itself and we will all be part of this 
transformation", he says. Kalman bets that the next big trend 
for the industry is artificial intelligence.
Paul Meeusen, a B3i advisor, spoke of regulation: "My re-
commendation is for regulators and the industry to work 
together and become accustomed to technology and auto-
mation in the marketplace". Ryan Rugg, R3's global insuran-
ce chief, introduced Corda, a third-generation blockchain 
platform that provides and shares information bilaterally.
John Drzik, chairman of Marsh Global Risk and Digital 
said it was a mistake to overestimate what will happen in 
two years and underestimate what will happen in ten and 
warns: "Do not let yourself be dominated by inactivity". 
Kalman, for his part, defended the sharing of ideas and 
the integrated community. "The industry lives its best 
moment. Youth should be welcomed and attracted. All we 
need digital DNA", he said.

Environment conducive to innovation

The panel "How do insurers incorporate new technolo-
gies?" brought together a team of experts. Denise Ciavatta 
CIO of HDI, Alexandre Putini, Superintendent of Digital 

Lauzana: “pessoas que entendem pessoas é a nova tendência”
Lauzana: "people who understand people, this is the new trend”
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digital e inovação da SulAmérica, Omar Ajame, da TEX, 
e Leandro Leite, da WIZ BPO contaram como as compa-
nhias atuam para promover um ambiente de inovação e 
incorporar novos produtos e serviços. 
Para Denise é necessário buscar recursos, talentos e combi-
nar com parceiros capacitados. “A transformação da indús-
tria provoca a transformação da empresa. O desafio é co-
nectar tecnologia, processos e na ponta o cliente. Para isso a 
modernização do nosso ambiente tecnológico é essencial”. 
Na visão de Putini, a criação de uma cultura de experi-
mentação por meio de experiências digitais exige ex-
perimentar e errar. “O design thinking é fundamental 
nesse processo. Entregamos valor para as pessoas e isso 
contagia todos os envolvidos”.
Ajame lembrou do início das atividades da TEX, quan-
do “tinha mentalidade de startup”. “Queremos adicionar 
valor ao mercado e hoje a integração é a regra. Nosso 
desafio é inventar o futuro”.
Leite, destacou as soluções desenvolvidas pela empresa 
para relacionamento com cliente, backoffice, gestão de 
documentos, cobrança, e terceirização de mão-de-obra 
especializada. “Nosso time trabalha em sinergia com 
clientes e parceiros. A busca por soluções baseadas em 
novas tecnologias faz parte da cultura da empresa”.

Futuro da proteção

Adílson Lavrador, diretor executivo de operações, tecnologia 
e sinistros da Tokio Marine participou do painel “Inovação 
em velocidade recorde”. Ele comentou sobre qual deve ser a 
atitude do corretor frente à inovação e como a companhia 
deve se preparar para isso. “A tecnologia ajuda a suportar 
processos de inovação. Muitos corretores não têm o conhe-
cimento de se projetar no mercado como agente inovador”. 
No painel “Porque o Corretor é o Futuro da Proteção”, 
André Lauzana, vice-presidente comercial e de marke-
ting da SulAmérica, refletiu que a tecnologia contribui 
com novos comportamentos. “Pessoas que entendem 
pessoas é a nova tendência. Empresas e seguradoras es-
tão transformando modelos de negócios e trabalham 
para que o indivíduo se sinta único”, enfatizou.
Leonardo Freitas, diretor executivo da Bradesco Seguros, 
afirmou que o mercado evoluiu e o cliente está cada vez 
mais conectado. “O novo consumidor é descomprome-
tido, frequenta as mídias sociais, está mais informado, 
em busca de conteúdo relevante”. Segundo ele, é preciso 
entender o que o influencia na compra de um seguro e 
como prestar bom atendimento. 
Para Renato Pedroso, presidente da Previsul, o corretor assu-
me um papel consultivo fundamental junto ao segurado. “As 
pessoas precisam de alguém que busque a melhor proposta 
para suas necessidades. Esse alguém é o corretor”, defendeu. E 
José Luís Ferreira da Silva, diretor comercial da Tokio Marine, 
fez uma reflexão sobre o mercado e os novos entrantes. “Até 
pouco tempo, o medo era dos bancos acabarem com a chega-
da da tecnologia. O corretor precisa aprender as ferramentas 
que as companhias têm para ensinar aos clientes, incorporar 
essa evolução em seu trabalho. Haverá clientes analógicos e 
digitais e ele precisa estar pronto para atender todos”, finalizou.

and Innovation of SulAmérica, Omar Ajame of  TEX and 
Leandro Leite of WIZ BPO talked about how companies 
are working to promote an innovation environment and 
incorporate new products and services.
For Denise it is necessary to seek resources, talents and 
combine with trained partners. "The transformation of 
the industry causes the transformation of the company. 
The challenge is to connect technology, processes and in 
the end the customer. For this the modernization of our 
technological environment is essential".
In Putini's view, creating a culture of experimentation throu-
gh digital experiences requires experimenting and making 
mistakes. "Design thinking is fundamental in this process. 
We deliver value to people and it infects everyone involved".
Ajame recalled the beginning of TEX's activities when it 
"had a startup mentality". "We want to add value to the 
market and integration today is the rule. Our challenge 
is to invent the future".
Leite, highlighted solutions developed by the company 
for customer relations, backoffice, document manage-
ment, collection, and outsourcing of skilled labor. "Our 
team works in synergy with customers and partners. The 
search for solutions based on new technologies is part of 
the company's culture".

The future of protection

Adilson Lavrador, executive director of operations, tech-
nology and claims at Tokio Marine participated in the pa-
nel "Innovation at record speed". He commented on what 
the broker's attitude toward innovation should be and how 
the company should prepare for it. "Technology helps su-
pport innovation processes. Many brokers do not have the 
knowledge to market themselves as an innovative agent".
In the "Why the Broker is the Future of Protection" panel, 
André Lauzana, SulAmérica's commercial and marke-
ting vice president, reflected that technology contributes 
to new behaviors. "People who understand people, this is 
the new trend. Companies and insurers are transforming 
business models and working to make the individual feel 
unique", he emphasized.
Leonardo Freitas, executive director of Bradesco Segu-
ros, said that the market has evolved and the customer is 
increasingly connected. "The new consumer is uncom-
mitted, attends social media, is more informed, in search 
of relevant content". According to him, it is necessary to 
understand what influences the purchase of insurance 
and how to provide good care.
For Renato Pedroso, president of Previsul, the broker assu-
mes a fundamental consultative role with the insured. "Pe-
ople need someone who seeks the best proposal for their 
needs. That someone is the broker", he defended. And José 
Luís Ferreira da Silva, commercial director of Tokio Marine, 
made a reflection on the market and the new entrants. "Until 
recently, the fear was that banks would stop the technology 
coming. The broker needs to learn the tools that companies 
have to teach customers to incorporate that evolution into 
their work. There will be analog and digital customers and it 
needs to be ready to serve everyone", he said.
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Com o objetivo de 
desenvolver a cultu-
ra de gestão de riscos 
e seguros no Brasil e 
capacitar profissio-
nais desses segmen-
tos, o Clube Inter-
nacional de Seguros 
de Transportes (Cist) 
realiza workshops 
mensais em várias re-
giões do país. Em São 
Paulo,  executivos do 
ramo de transportes 
e logística debate-
ram o tema “Entenda 
como funcionam as 
questões de riscos e 
seguros do Transpor-
te de Cargas na Amé-
rica Latina”. Estes 
workshops são uma 
realização do Cist e da Associação Latino-americana de 
Seguros Marítimos (Alsum).
No primeiro painel, o engenheiro industrial e gerente de 
Seguros Gerais da Equidad Seguros, David Osorio Gutier-
rez, falou sobre os “Novos Modelos de Negócio para Con-
tratação de Seguro por Trajetos para Transportadores. O 
Caso de Sucesso Colombiano”. Inicialmente, Gutierrez 
apresentou um estudo comparativo do transporte rodo-
viário, em termos de seguro de responsabilidade civil, 
envolvendo cinco países da América Latina. “No Brasil, 
aumenta a penetração do seguro obrigatório. É um mer-
cado relevante também para Chile e Colômbia”, avaliou o 
executivo. Os demais países são Argentina e México.
Gutierrez falou de sua experiência na Equidad Seguros, 
uma companhia multicanal, com forte atuação social, 
que exibe um portfólio diversificado de produtos e so-
luções. No campo dos riscos patrimoniais, a companhia 
adota a filosofia da “responsabilidade solidária” entre o 
embarcador, a transportadora e a companhia. Explicou 
como funcionam os limites, franquias e coberturas de 
apólice específica. Entre os benefícios da proteção, se-
gundo Gutierrez, “a transportadora adquire um signifi-

With the objective of 
developing a culture 
of risk and insuran-
ce management in 
Brazil and training 
professionals from 
these segments, 
the International 
Transport Insuran-
ce Club (Cist) holds 
monthly workshops 
in various regions 
of the country. In 
São Paulo, received 
executives from the 
transportation and 
logistics sectors to 
discussed the theme 
"Understand how 
risk and insuran-
ce issues in freight 
transportation in 

Latin America". These workshops are an achievement 
of Cist and the Latin American Association of Mariti-
me Insurance (Alsum).
In the first panel, industrial engineer and general insu-
rance manager of Equidad Seguros, David Osorio Gu-
tierrez, spoke about the "New Business Models for Hiring 
Insurance for Paths for Conveyors: The Case of Colom-
bian Success". Initially, Gutierrez presented a comparati-
ve study of road transport, in terms of liability insurance, 
involving five Latin American countries. "In Brazil, the 
penetration of compulsory insurance increases, it is also 
a relevant market for Chile and Colombia", said the exe-
cutive. The other countries are Argentina and Mexico.
Gutierrez cited his experience at Equidad Seguros, a 
multi-channel company with strong social performance, 
which exhibits a diversified portfolio of products and so-
lutions. In the field of equity risks, the company adopts 
the philosophy of "joint and several liability" between 
the shipper, the carrier and the company. Explained 
how specific limits, deductibles, and policy covers work. 
Among the benefits of protection, according to Gutier-
rez, "the carrier acquires significant control over the co-

Brazil remains stagnant in logistics
Brasil mantém-se estagnado na logística

TRANSPORTES

Workshop reuniu um público interessado pelo mercado de transportes
Workshop gathered an interested public by the transport market

Evento demonstra que país continua parado no tempo e atrás de países como a Colômbia 
Event shows that country is still standing in time and behind countries like Colombia

Por/by: Carlos Pacheco
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Branco: Brasil precisa superar desafios de reduzir custos logísticos
Branco: Brazil needs to overcome challenges of reducing logistics costs

cativo controle sobre a cobertura de sua própria respon-
sabilidade. A Equidad atua num mercado pujante e em 
franca expansão. Na Colômbia, há companhias especia-
lizadas que prospectam transportadores de cargas pesa-
das e operadores logísticos.

Logística do século 19

“A complexidade e desafios dos riscos logísticos no Bra-
sil: A visão do embarcador” foi o segundo tema ministra-
do pelo Regional Insurance Manager for Latam da Car-
gill, Carlos Branco. O panorama apresentado por Branco 
avaliou o uso de quatro modais: rodovias, ferrovias, du-
tovias e hidrovias no transporte de produtos. O diagnós-
tico se remete a uma “logística o século 19” no Brasil.
O gerente da Cargill exibiu estatísticas quanto à extensão 
de vias em milhares de quilômetros de seis países. No 
caso das ferrovias, enquanto a Rússia utiliza 80% de sua 
malha e os Estados Unidos 45%, o Brasil exibe apenas 15% 
da malha em funcionamento, com 30,6 mil km de vias 
implantadas. Destas 1.121 km são eletrificadas. 
Entre 1870 e 1930, o país viveu o auge do transporte 
ferroviário, responsável pelo escoamento da produção 
agrícola. Mas, segundo Branco, a partir de então, o sis-
tema começou a estagnar paulatinamente. “Nós temos 
uma rede distribuída em 22 estados e mais o Distrito Fe-
deral que não se comunica disposta em quatro bitolas 
diferentes. Para que isso?”, questionou.
O cenário da malha rodoviária é igualmente desastroso. 
“Levamos oito anos para pavimentar a primeira rodo-
via, em 1928”, lembra o executivo. Se nas décadas de 
40 e 50, o governo investiu pesadamente, sobretudo no 
governo JK o mesmo não aconteceu a partir da década 
de 70, com o advento do Plano Nacional de Viação. Mo-
dernizamos muito pouco. O dinheiro do contribuinte 
não é revertido para o sistema”, advertiu. 
Nas estatísticas exibidas por Branco, há um abismo 
entre algumas nações desenvolvidas e o nosso país. Os 
Estados Unidos, com 4,3 
milhões de quilômetros 
pavimentados, seguido 
de China (1,57 milhão 
de km) e Índia (1,56 mi-
lhão) perdem de vista o 
Brasil, com apenas 219 
mil km de rodovias as-
faltadas. Em meio ao 
quadro dantesco, Bran-
co aponta três desafios 
no século 21, espécies 
de “lições de casa” para 
o governo: reduzir cus-
tos logísticos em maté-
ria de transportes, dis-
tribuir produtos com 
mais eficiência e rapi-
dez e gerar emprego e 
renda em toda a cadeia 
de distribuição. 

verage of its own responsibility. Equidad operates in a 
strong and expanding market. In Colombia, there are 
specialized companies that look for heavy load carriers 
and logistics operators.

Logistics of the 19th century

"The complexity and challenges of logistic risks in 
Brazil: The vision of the shipper" was the second the-
me taught by the Regional Insurance Manager for La-
tam of Cargill, Carlos Branco. The panorama presen-
ted by Branco evaluated the use of four modalities: 
highways, railroads, pipelines and waterways in the 
transport of products. The diagnosis refers to a "19th 
century logistics" in Brazil.
The Cargill manager showed statistics on the extension 
of roads in thousands of kilometers from six coun-
tries. In the case of railroads, while Russia uses 80% of 
its mesh and the United States 45%, Brazil only exhibits 
15% of the mesh in operation, with 30,600 km of roads 
implanted. Of these 1,121 km are electrified.
Between 1870 and 1930, the country lived the peak of 
the railroad, responsible for the flow of agricultural 
production. But, according to Branco, from then on, 
the system began to stagnate gradually. "We have a ne-
twork distributed in 22 states and the Federal District 
that does not communicate willingly in four different 
gauges. Why? "he asked.
The scenario of the road network is equally disastrous. "It 
took us eight years to pave the first highway in 1928," recalls 
the executive. If in the 1940s and 1950s the government 
invested heavily, especially in the JK government, the same 
did not happen since the 1970s with the advent of the Na-
tional Road Plan. We modernize very little. The taxpayer's 
money is not reverted to the system, "he warned.
In the statistics displayed by Branco, there is an abyss 
between some developed nations and our country. 

The United States, with 
4.3 million paved ki-
lometers, followed by 
China (1.57 million km) 
and India (1.56 million) 
lose sight of Brazil, 
with only 219 thousand 
km of paved roads. In 
the midst of the catas-
trophic picture, Branco 
points to three challen-
ges in the 21st century: 
"lessons for the go-
vernment": reducing 
transport logistical 
costs, distributing pro-
ducts more efficiently 
and quickly and gene-
rating jobs and income 
throughout the chain 
of distribution.



28 MAIO • JUNHO / 2019

“A ABGR irá trabalhar para que as empresas tenham 
diretoria de risco e com o reconhecimento merecido 
diante da necessidade de desenvolvimento da consci-
ência de risco nas grandes empresas”. Com estas pala-
vras Marcelo D’Alessandro, secretário-executivo da As-
sociação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR), abriu 
o XVIII Encontro Anual do Comitê Setor Elétrico da 
ABGR, realizado em Campinas (SP).
O encontro reuniu cerca de 150 profissionais e come-
çou com a visita técnica à Usina Solar Tanquinho, pri-
meira do gênero do Estado e administrada pela CPFL 
Energia, embaixadora do encontro. Durante a visita, 
os participantes conheceram o sistema de captação de 
energia fotovoltaica da usina e visitaram as instalações 
do Instituto CPFL.

"ABGR will work to ensure that companies have risk 
management and with the deserved recognition of 
the need to develop risk awareness in large compa-
nies." With these words, Marcelo D'Alessandro, exe-
cutive secretary of the Brazilian Association of Risk 
Management (ABGR), opened the 18th Annual Mee-
ting of the ABGR Electric Sector Committee, held in 
Campinas, São Paulo.
The meeting brought together about 150 professio-
nals and began with a technical visit to Usina Solar 
Tanquinho, the first of its kind in the state and run 
by CPFL Energia, the ambassador of the meeting. Du-
ring the visit, the participants visited the plant's pho-
tovoltaic power system and visited the facilities of the 
CPFL Institute.

Vision of risk in the electric sector
Consciência do risco no setor elétrico

ENERGIA

Encontro reuniu especialistas da área e trouxe temas como compliance e cyber risk 
Meeting brought together area experts and brought topics such as compliance and cyber risk

Encontro do Comitê Elétrico da ABGR reuniu cerca de 150 pessoas em Campinas: evento é realizado desde 2001
Meeting of the ABGR Electric Committee gathered about 150 people in Campinas: event is realized since 2001

Por/by: Priscila Palacio 
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Na abertura, D’Alessandro afirmou que o objetivo é am-
pliar a atuação da ABGR aproximando-se de segmen-
tos que desconhecem a entidade. “Estamos apoiando 
vários eventos para sermos conhecidos pelas compa-
nhias e, ao mesmo tempo, aproximá-las da associação. 
O nosso comitê do setor elétrico, por exemplo, reúne 
30 empresas”.

Compliance e seguro garantia

Um dos painéis mais aguardados foi o “Complian-
ce Anticorrupção/Prevenção e Mitigação de Riscos”, 
conduzido por Mateus Cunha, advogado e sócio 
da T4 Compliance. Segundo o especialista, para a 
grande maioria das empresas brasileiras, complian-
ce é um assunto recente. Cunha ressaltou: trata-se 
de mudança de paradigma global na forma de fazer 
negócios. “A lei brasileira promulgada em agosto de 
2013 e popularmente chamada de lei anticorrupção 
é uma das mais rígidas do mundo do ponto de vista 
de responsabilização de pessoas jurídicas. Do pon-
to de vista administrativo a multa que pode chegar 
de 0,1 a 20% do faturamento bruto da empresa ou 
R$ 600 milhões. Pode haver bloqueio de bens, perda 
ou impedimento de receber benefícios por parte do 
governo e a suspensão pode ser total ou parcial das 
atividades da empresa”. 
No painel “Seguro Projetos de Infraestrutura / Seguro 
OCIP”, Solange Cristina Fernandes, superintendente 
de subscrição de riscos da Junto Seguros, falou sobre 
seguro garantia no setor de energia. Para a executiva, 
o mercado é muito vivo e se transformou rapidamen-
te nos últimos três anos. “Temos entrada de novos 
players e reestruturação desse mercado. Dentro desse 
cenário, desenvolvemos uma análise de risco bastante 
detalhada”. De acordo com Solange, o seguro-garantia 
abrange o papel do comprador de energia, vendedor, 
transmissor, distribuidor e da geração. “A oportunida-
de de falar do produto para um público tão conhece-
dor gera a possibilidade de inovar”, analisa.
Paulo Leão de Moura Jr., chairman da THB Brasil fez 
uma explanação sobre o seguro OCIP (Owner Con-
trolled Insurance Program). Segundo Paulo, é “um 
seguro muito complexo”. E enfatizou: “É uma apólice 
que incorpora as coberturas básicas de risco de enge-
nharia e vai incorporar todas as de responsabilidade 
civil inerentes ao grande empreendimento”, explicou. 

No topo das atenções

Patrícia Marzullo, head de subscrição de engenharia 
e power da AGCS South América, revelou no painel 
“Seguro para Energias Renováveis” que está previsto 
o início de 300 obras este ano, todas praticamente 
relacionadas com energias renováveis. “Quero deixar 
um alerta sobre a importância que a energia renová-
vel está tomando no Brasil”. Patrícia apresentou o re-
latório “Allianz Risk Barometer 2019”, decorrente de 
uma pesquisa em que 86 risk manager de todo mundo 

At the opening, D'Alessandro said that the objective is 
to expand ABGR's approach by approaching segments 
that are not aware of the entity. "We are supporting a 
number of events to be known by the companies and 
at the same time to bring them closer to the associa-
tion. Our electric sector committee, for example, brin-
gs together 30 companies."

Compliance and insurance bond

One of the most anticipated panels was the "Anti-
Corruption Compliance / Risk Prevention and Mi-
tigation", conducted by Mateus Cunha, a lawyer and 
partner of T4 Compliance. According to the expert, 
for the great majority of brazilian companies, com-
pliance is a recent issue. Cunha emphasized: this is 
a global paradigm shift in the way of doing business. 
"Brazilian law enacted in August 2013 and popularly 
called the anti-corruption law is one of the most rigid 
in the world from the point of view of accountabili-
ty of legal entities. From the administrative point of 
view, the fine can reach 0.1 to 20% of the company's 
gross sales or R$ 600 million. There may be asset blo-
ckages, loss or impediment of receiving benefits from 
the government and the suspension may be total or 
partial of the company's activities."
In the panel "Insurance Insurance Projects OCIP", So-
lange Cristina Fernandes, superintendent of unde-
rwriting risks of Junto Seguros, spoke about insurance 
guarantee in the energy sector. For the executive, the 
market is very lively and has transformed rapidly in 
the last three years. "We have the entry of new players 
and the restructuring of this market. Within this sce-
nario, we developed a fairly detailed risk analysis. " 
According to Solange, the insurance-guarantee covers 
the role of the energy buyer, seller, transmitter, distri-
butor and generation. "The opportunity to talk about 
the product to such a knowledgeable audience genera-
tes the possibility of innovation," he says.
Paulo Leão de Moura Jr., chairman of THB Brasil made 
an explanation about the OCIP (Owner Controlled In-
surance Program) insurance. According to Paul, it is "a 
very complex insurance." He emphasized: "It is a policy 
that incorporates the basic engineering risk cover and 
will incorporate all the liability cover inherent to the 
big enterprise," he explained.

In the spotlight

Patrícia Marzullo, head of engineering and power un-
derwriting at AGCS South America, revealed in the 
panel "Insurance for Renewable Energies" that it is ex-
pected to start three hundred works this year, all prac-
tically related to renewable energies. "I want to leave 
an alert about the importance that renewable energy 
is taking in Brazil." Patricia presented the "Allianz Risk 
Barometer 2019" report, based on a survey in which 
86 risk managers from all over the world answered 
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responderam quais os tipos 
de riscos que mais os pre-
ocupam para os próximos 
12 meses. O medo de inter-
rupção de negócios liderou 
a lista, seguido do cyber risk.
Aliás, cyber risk foi o tema 
apresentado por Marta 
Schuh, especialista em cyber-
security da Marsh JLT, no 
painel “Seguros Riscos Ci-
bernéticos/Gestão”. Segundo 
Marta, o produto cyber, em 
dois anos, se tornou algo re-
levante aos riscos que as em-
presas enfrentam e o merca-
do brasileiro teve uma grande 
evolução nesse quesito. “O 
setor de energia lidera as em-
presas que têm mais target 
para incidentes cibernéticos”. 
Marta, contudo, adverte:  “O 
fato de não ter acontecido 
com vocês até agora não sig-
nifica que não venha a ocor-
rer” e finalizou prevendo que 
os incidentes se tornarão cada 
vez mais comuns.

which types of risks are the 
most worrisome for the next 
twelve months. Fear of busi-
ness interruption led the list, 
followed by cyber risk.
In fact, cyber risk was the 
theme presented by Marta 
Schuh, cybersecurity specia-
list at Marsh JLT, in the pa-
nel "Cybersecurity Insuran-
ce/Management". According 
to Marta, the cyber product, 
in two years, became some-
thing relevant to the risks 
that the companies face and 
the Brazilian market had a 
great evolution in this ques-
tion. "The energy industry 
is leading the companies 
that have the most target 
for cyber incidents." Marta, 
however, warns: "The fact 
that it has not happened to 
you so far does not mean 
that it will not occur" and 
finalized predicting that the 
incidents will become more 
and more common.

Oportunidade de networking e reflexões

O encontro da ABGR acontece há 18 anos e visa 
possibilitar acesso a atualizações recentes por 
meio de discussões interativas, promover ne-
tworking, integração entre os gestores de riscos e 
seguros das empresas do setor elétrico brasileiro 
e a aproximação do mercado segurador. Emilyn 
Lisboa, responsável pelos seguros e garantias fi-
nanceiras do grupo Raízen, participa do evento há 
cinco anos, considerando-o fundamental para tro-
ca de informações dos gestores. “O setor elétrico 
é muito maduro em termos de gestão de riscos e, 
a cada nova oportunidade, saio com uma bagagem 
enorme para levar para os acionistas aas melhores 
práticas neste campo”.
Rafael Pol, diretor comercial da AON, acredita ser 
esta uma oportunidade de refletir sobre gestão, en-
tendimento e consciência de risco. “É um setor que 
está em alta. O país só cresce se tiver investimento 
em infraestrutura e energia. Ter essa preocupação 
e dividir com um grupo de especialistas, risk ma-
nager e pessoas envolvidas com seguros, é uma óti-
ma oportunidade. Muitas empresas ainda não têm 
o conhecimento do risco. Um evento como esse 
contribui muito para o setor”, conclui.

Opportunity for networking and reflections

The ABGR meeting took place eighteen years ago 
and aims to provide access to recent updates throu-
gh interactive discussions, promote networking, 
integration between risk managers and insurance 
companies in the Brazilian electric sector and the 
approach to the insurance market. Emilyn Lisboa, 
responsible for the insurance and financial guaran-
tees of the Raízen group, participates in the event 
for five years, considering it fundamental for the 
exchange of information of the managers. "The 
power industry is very mature in terms of risk ma-
nagement and with every new opportunity I come 
out with a huge baggage to bring shareholders to 
the best practices in this field."
Rafael Pol, commercial director of AON, believes 
that this is an opportunity to reflect on manage-
ment, understanding and risk awareness. "It's a sec-
tor that is on the rise. The country only grows if 
it has investment in infrastructure and energy. Ha-
ving this concern and sharing with a group of ex-
perts, risk managers and people involved with insu-
rance is a great opportunity. Many companies still 
do not have the knowledge of risk. Such an event 
contributes a lot to the industry", he concludes.

Marta, da Marsh JLT: riscos de ataques cibernéticos 
afetarem as operações das empresas
Marta, from Marsh JLT: risks of cyber attacks affecting 
business operations

ENERGIA ENERGY
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PARCERIA PARTNERSHIP

Duas grandes 
empresas con-
solidaram uma 
aliança estraté-
gica. O Sky Hall 
Terrace Bar, em 
São Paulo, foi 
palco da come-
moração da par-
ceria entre a Es-
sor Seguros e a 
ASAS Consulting, 
firmada em abril 
último. Essor e 
Asas irão operar 
na área de segu-
ros aeronáuticos 
d i f e r e n c i a d o s . 
Executivos das 
duas empresas, 
corretores, pro-
fissionais do se-
tor e convidados 
prestigiaram o 
evento. A parceria propiciará a criação de produtos 
sob medida para aeronaves agrícolas, experimentais e 
de pequeno e médio porte, além de táxis aéreos.
“Vamos desenvolver um trabalho que envolve conta-
tos com corretores, subscrição do risco, precificação e 
regulação”, revelou o CEO da ASAS, Marcelo Assump-
ção. Ele disse ainda que sua tarefa é oferecer ações 
inteligentes para a companhia, especializada nos 
chamados riscos declináveis. “Hoje nós temos R$ 80 
milhões de limite para trabalhar com esse negócio”, 
revelou Assumpção.
Já o diretor-presidente da Essor, Fábio Pinho, não tem 
dúvidas de que a união de esforços será bem-sucedi-
da. “Buscamos parcerias que fazem a diferença. O su-
cesso será indiscutível”, garantiu. O executivo revelou 
que a empresa busca parceiros que tragam expertise 
num mercado extremamente comercial. 
Na visão de Pinho, as seguradoras se esquecem da parte 
técnica porque “estão muito mais preocupadas em ven-
der do que olhar os riscos e a atender bem o cliente”. 
Segundo ele o trabalho conjunto irá trazer importantes 
melhorias quanto à qualidade operacional do mercado 
de resseguros nos ramos aeronáutico e de RD (riscos di-
versos). Ao final do evento, o presidente da Essor entre-
gou a Assumpção uma placa da parceria. “Vamos decolar 
para novas conquistas”, ressaltou Pinho. (CAP)

Two large compa-
nies consolidated 
a strategic allian-
ce. The Sky Hall 
Terrace Bar in 
São Paulo hosted 
the celebration 
of the partner-
ship between Es-
sor Seguros and 
ASAS Consul-
ting, signed last 
April. Essor and 
ASAS will ope-
rate in the area 
of differentiated 
aeronautical in-
surance. Execu-
tives from the 
two companies, 
brokers, industry 
professionals and 
guests honored 
the event. The 

partnership will allow the creation of products tai-
lored for agricultural, experimental and small and 
medium-sized aircraft, as well as aerial taxis.
"We will develop a work that involves contacts with 
brokers, underwriting of risk, pricing and regulation," 
said ASAS CEO Marcelo Assumpção. He also said his 
job is to offer smart actions to the company, which 
specializes in the so-called declinable risks. "Today we 
have a limit of R $ 80 million to work with this busi-
ness," said Assumpção.
Meanwhile, the CEO of Essor, Fábio Pinho, has no 
doubt that the joint effort will be successful. "We are 
looking for partnerships that make a difference. The 
success will be indisputable, "he said. The executive 
revealed that the company seeks partners who bring 
expertise in an extremely commercial market.
In Pinho's view, insurers forget the technical side be-
cause "they are much more concerned with selling than 
looking at the risks and serving the customer well." Ac-
cording to him the joint work will bring important im-
provements regarding the operational quality of the 
reinsurance market in the aeronautical and RD sectors 
(diverse risks). At the end of the event, the president of 
Essor handed Assumpção a plaque of the partnership. 
"We will take off for new conquests," Pinho said. (CAP)

New products for the aeronautical industry
Novos produtos para o mercado aeronáutico

Assumpção e Pinho: operação em seguros aeronáuticos diferenciados
Assumpção and Pinho: special aeronautical insurance activities
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DIÁLOGO

"Startups create products that users need"
"Startups fazem produtos que usuários precisam"

Executivo com visão abrangente 
da tecnologia aplicada ao merca-
do, José Prado (foto) é fundador 
do Conexão Fintech, CEO e co-
fundador do Insurtech Brasil, que 
tem como missão desenvolver o 
ecossistema de insurtechs. Prado 
concedeu entrevista à Insurance 
Corp. Ele analisa o cenário das 
startups e a contribuição para o 
desenvolvimento do mercado no 
país e revela alguns detalhes dos 
preparativos para a próxima edi-
ção do Insurtech Brasil. 

Insurance Corp – Como você 
avalia o desempenho do setor 
de startups e insurtechs no país?
José Prado – O processo ainda 
está no início, mas vem crescendo. 
A cada ano, as insurtechs conse-
guem ocupar espaço na econo-
mia e já começa a chamar a atenção e atrair grandes fundos 
internacionais. Segundo mapeamento feito pelo Conexão 
Fintech, em maio, havia 86 startups. Há um ano, eram 57. 
Para 2020, devem crescer ainda mais, pois existem muitas 
oportunidades, principalmente no que diz respeito a solu-
ções que ajudam na eficiência e otimização de processos in-
ternos nas seguradoras e corretoras. Hoje, a maioria das so-
luções está focada na venda de seguros, ao contrário do que 
vemos em ecossistemas mais maduros como o americano. 

IC – De que forma as startups podem contribuir para 
disseminar a cultura do seguro no país?
JP – O mercado no mundo inteiro tem se esforçado para 
ser melhor compreendido pelos consumidores. Esse é o 
problema, pois é ele próprio que precisa compreender 
o consumidor. O movimento de hoje deu origem às in-
surtechs e fintechs, que começou em 2010, após a crise 
americana de 2008, e uniu a necessidade dos consumi-
dores em relação a soluções mais baratas durante a crise, 
com a necessidade de empreender para muitos que fi-
caram sem emprego. Acompanhando o crescimento do 
mobile, empresas viram a oportunidade de desenvolver 
soluções que resolvessem um problema ou melhoras-
sem a dor do usuário. O mercado, por muito tempo, 
tenta ensinar os usuários a usar seus produtos. Agora as 
startups/insurtechs chegam para fazer produtos que os 
usuários precisam, entendendo suas necessidades.

Overall technology market view 
executive, José Prado (photo) is 
the founder of Conexão Fintech, 
CEO and co-founder of Insur-
tech Brasil, whose mission is to 
develop the ecosystem of insur-
techs. Prado granted interview to 
Insurance Corp. He analyzes the 
scenario of the startups and con-
tribution to the market develop-
ment in the country and reveals 
preparations’some details for the 
next edition of Insurtech Brazil.

Insurance Corp - How do you 
evaluate the performance of the 
startups and “insurtechs” sector 
in the country?
José Prado - The process is still 
in the beginning, but has been 
growing. Each year, insurtechs are 
able to take up space in the eco-

nomy and are already attracting attention and attracting 
large international funds. According to the mapping done 
by the Fintech Connection in May, there were 86 startups. 
A year ago, there were 57. By 2020, they should grow even 
more, as there are many opportunities, especially for solu-
tions that help in the efficiency and optimization of internal 
processes in insurance companies and brokerages. Today, 
most solutions are focused on insurance sales, contrary to 
what we see in more mature ecosystems like the American.

IC - How can startups contribute to disseminating insu-
rance culture in the country?
JP - The worldwide market has been struggling to be bet-
ter understood by consumers. That is the problem, for 
it is he who must understand the consumer himself. To-
day's move has given rise to insurtechs and fintechs, whi-
ch began in 2010 after the American crisis of 2008, and 
united consumers' need for cheaper solutions during the 
crisis, with the need to undertake for many who were wi-
thout jobs. Following the growth of the mobile, compa-
nies saw the opportunity to develop solutions that solve 
a problem or improve the user's pain. The market, for a 
long time, tries to teach users how to use their products. 
Now the startups / insurtechs arrive to make products 
that users need, understanding their needs.

Por/by: Priscila Palacio 

Prado: "Precisamos nos esforçar para expandir a 
cultura do seguro aos mais diferentes setores"
Prado: "We need to strive to expand insurance 
culture to the most diverse sectors"
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IC – O que as companhias devem fazer para expandir 
o mercado, usando a tecnologia como aliada? 
JP – Precisamos abrir o setor de seguros no Brasil. Como 
alguém que veio de fora deste mercado, vejo como um 
setor muito fechado. Precisamos nos esforçar para ex-
pandir a cultura do seguro aos mais diferentes setores. 
No Insurtech Brasil 2019, mostramos que, ao falarmos 
de insurtech, não estamos nos referindo apenas à indús-
tria de seguros, mas de qualquer solução e de startups 
que podem utilizar seguros. Trouxemos varejistas, ban-
cos e os mais diversos segmentos para explorar como 
podem usar seguro e oferecer uma melhor solução aos 
clientes. Gosto de exemplos como a QuintoAndar, star-
tup de aluguel de imóveis que já inclui a cobertura ao 
locador e os patinetes elétricos da Grow (Grin e Yellow) 
que possuem coberturas para danos pessoais aos que 
usam da HDI e Sompo respectivamente.

IC – Quais são as próximas tendências em inovação 
para o setor?
JP – Muitas lições podem ser tiradas deste movimen-
to trazido pelas insurtechs, mas o principal é olhar o 
usuário. O executivo se distanciou muito do seu clien-
te. As maiores startups do mundo criaram soluções 
para as quais os usuários não eram bem atendidos 
ou estavam insatisfeitos, isso do setor bancário ao de 
transporte. Neste sentido, o mercado segurador, prin-
cipalmente a área de saúde, está abrindo uma grande 
oportunidade aos empreendedores. O usuário pode 
ser a própria organização (uma área que faz produto 
interno para outra) ou entre empresas (uma empre-
sa que faz soluções a outra) e não apenas ao cliente 
final. Outros pontos im-
portantes de inovação 
para as empresas com-
preenderem são a cola-
boração – envolvimento 
de todos no processo 
– organizações menos 
hierárquicas e liberdade 
para tentar e errar den-
tro das companhias.

"Many lessons can be drawn from this 
movement brought by insurtechs, but the 

main thing is to look at the user"

"Muitas lições podem ser tiradas deste 
movimento trazido pelas insurtechs, mas o 

principal é olhar o usuário"

IC - What should companies do to expand the market, 
using technology as an ally?
JP - We need to open the insurance industry in Brazil. 
As someone who came from outside this market, I see 
it as a much closed sector. We must strive to expand the 
culture of insurance to the most diverse sectors. In 2019 
Insurtech Brasil, we show that when we talk about “insur-
tech”, we are not referring only to the insurance industry, 
but to any solution and startups that can use insurance. 
We have brought retailers, banks and the most diverse 
segments to explore how they can use insurance and of-
fer a better solution to customers. I like examples such as 
“QuintoAndar”, startup rental real estate that already in-
cludes the coverage to the lessor and the electric scooters 
of Grow (Grin and Yellow) that have covers for personal 
damages to those who use HDI and Sompo respectively.

IC - What are the next trends in innovation for the sector?
JP -Many lessons can be drawn from this movement 
brought by insurtechs, but the main thing is to look 
at the user. The executive has distanced himself a lot 
from his client. The world's biggest startups have cre-
ated solutions for which users were not well served 
or were dissatisfied, from the banking industry to the 
transportation industry. In this sense, the insurance 
market, especially the health sector, is opening a great 
opportunity for entrepreneurs. The user can be the 
organization itself (an area that makes internal pro-
duct for another) or between companies (a company 
that makes solutions to another) and not append to 
the final customer. Other important points of inno-

vation for companies to 
understand are collabo-
ration - involvement of 
all in the process - less 
hierarchical organiza-
tions and freedom to try 
and make mistakes wi-
thin companies.



34 MAIO • JUNHO / 2019

MERCADO MARKETPLACE

Dois temas pontu-
aram o 10º Semi-
nário de Óleo & 
Gás da Marsh/JLT, 
evento tradicional 
que discute assun-
tos ligados a áre-
as estratégicas. O 
desenvolvimento 
do mercado de gás 
natural no Brasil e 
a importância de 
fomentar a pro-
dução de petróleo 
em campos terres-
tres mobilizaram a 
atenção de empre-
sários e especialis-
tas do segmento no 
Museu do Amanhã, 
no Rio de Janeiro.
Pesquisa da Em-
presa de Pesquisas Energéticas (EPE) estima que irá 
dobrar a produção de gás natural até 2030. Mas para 
a consultora técnica da instituição, Regina Freitas 
Fernandes, é preciso uma atuação conjunta para che-
gar aos 268 milhões de metros cúbicos de gás diários 
ao final desse período. “O mercado de gás precisa ser 
desenvolvido não só pelo governo, mas por todos do 
setor”, reforçou. 
A gerente de O&G e Naval da Firjan/ONIP, Karine Fra-
goso, ressaltou a importância do mercado de gás para a 
área de energia. “Precisamos do gás e queremos avançar 
com a produção de óleo, fundamental também para o 
crescimento dos campos terrestres”.
O mercado de gás no país merece um debate mais consis-
tente, propõe o líder da Carpenter Marsh Fac Re, Adriano 
Oka, apontando como desafio o processo de escoamento, 
até como forma de atrair novos investimentos. 
Segundo a EPE, a produção brasileira de petróleo pode 
chegar a 5 milhões de barris por dia daqui a 11 anos. Mais 
otimista é o diretor-geral da Agência Nacional de Petró-
leo (ANP), Décio Oddone: até 2030 o país pode produzir 
produza 7,5 milhões de barris diariamente. De fato, para 
a diretora do IRB Brasil Re, Isabel Solano, o mercado de 
seguro e resseguro na área é promissor. “Acredito que 
vamos fechar 2019 com R$ 500 milhões de prêmios ce-
didos. O valor é menor do que os R$ 700 milhões do ano 
passado, mas é o dobro em relação a 2017. Voltamos ao 
patamar de 2014”, explicou. 

Two themes marked 
the 10th Marsh / JLT 
Oil & Gas Seminar, 
a traditional event 
that discusses is-
sues related to stra-
tegic areas. The de-
velopment of the 
natural gas market 
in Brazil and the 
importance of pro-
moting the pro-
duction of oil in 
land-based fields 
mobilized the at-
tention of busines-
smen and specia-
lists of the segment 
at the “Museu do 
Amanhã” (Tomor-
row Museum) in 
Rio de Janeiro.

Research by the Energy Research Company (EPE) es-
timates that it will double natural gas production by 
2030. But for the institution's technical consultant, Re-
gina Freitas Fernandes, joint action is required to reach 
the 268 million cubic meters of gas per day at the end 
of this period. "The gas market needs to be developed 
not only by the government, but by everyone in the 
industry," he added.
The manager of O & G and Naval of Firjan / ONIP, Kari-
ne Fragoso, highlighted the importance of the gas market 
for energy. "We need the gas and we want to move fo-
rward with the production of oil, fundamental also for 
the growth of the land fields."
The gas market in the country deserves a more consis-
tent debate, proposes the leader of the Carpenter Marsh 
Fac Re, Adriano Oka, pointing out as a challenge the pro-
cess of disposal, as a way to attract new investments.
According to EPE, Brazilian oil production may reach 
5 million barrels per day in 11 years. More optimistic is 
the director general of the National Petroleum Agency 
(ANP), Décio Oddone: by 2030 the country can produce 
7.5 million barrels daily. In fact, for the director of IRB 
Brasil RE, Isabel Solano, the insurance and reinsurance 
market in the area is promising. "I believe we will close 
2019 with R$ 500 million in ceded premiuns. The figu-
re is lower than the R$ 700 million of last year, but it 
is double in relation to 2017. We return to the level of 
2014, "she explained.

Promising future, but with challenges
Futuro promissor, mas com desafios

Empresários e especialistas do segmento prestigiaram o seminário
Businessmen and specialists of the segment attended the seminar
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SEGURO DE RISCOS
PATRIMONIAIS E NOMEADOS

Estamos em um momento de constante expansão, e este será um ano dedicado à divulgação de grandes novidades e mudanças para nós 
e para os nossos clientes. Com foco nessa evolução, apresentamos mais uma novidade para o mercado: a ampliação da nossa carteira 
de Riscos Patrimoniais e Nomeados, o Seguro Property. 

A proteção ideal para as propriedades comerciais e industriais nas situações de danos materiais ocasionados por incêndio, vendaval, 
danos elétricos, queda de raio, explosão e fumaça, alagamento e inundação, roubo, entre outros eventos.

Consulte as nossas condições e coberturas em nosso canal de atendimento: engenharia@fatorseguradora.com.br

• Cervejarias
• Confeitarias
• Edifícios / Salas de Exposição
• Escolas e Faculdades
• Estúdios de Gravação, RTV e Filmagem 
• Fábrica de Bebidas Alcoólicas e Destilarias
• Fábrica de Equipamentos Eletroeletrônicos

• Fábrica de Produtos de Metal
• Fábrica de Roupas
• Hospitais e Laboratórios
• Lavanderias
• Lojas 
• Máquinas e Aparelhos Elétricos
• Montadoras 

• Museus, Igrejas e Estabelecimentos 
Públicos 
• Rodovias
• Shopping Centers

ATIVIDADES COBERTAS PELO SEGURO PROPERTY DA FATOR SEGURADORA:

PROPRIEDADES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS MAIS SEGURAS E GARANTIDAS. 

Av. Santo Amaro, 48 - 7º Andar - 04506-000 - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - Tel: (11) 3709-3000 | SAC: 0800-77-07229
Ouvidoria Fator: 0800-77-32867 | ou memorize: 0800-77-FATOR

Muito mais que garantia!

PARTICIPE e ganhe MUITOS PRÊMIOS!
Acesse: www.focoforcafator.com.br
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CCS-SP CCS-SP

CVG-SP

CAMARACOR-SP

CVG-SP

CAMARACOR-SP

Recebidos pelo mentor Eval-
dir Barboza de Paula e dire-
toria do Clube dos Corretores 
de Seguros de São Paulo (CCS
-SP), em almoço no Circolo 
Italiano, executivos da Allianz 
Seguros apresentaram ações 
para facilitar, simplificar e agi-
lizar o processo de vendas dos 
corretores de seguros. Edu-
ardo Grillo, diretor executivo 
Comercial (foto), e David Bea-
tham, diretor de Massificados e Vida, junto com Soraia 
Silva, diretora Regional São Paulo Capital, comentaram 
o propósito da empresa de estreitar o relacionamento 
com os corretores de seguros. 

Received by the mentor Evaldir 
Barboza de Paula and board of 
the São Paulo Insurance Broke-
rs Club (Clube dos Corretores 
de Seguros de São Paulo CCS
-SP), at lunch at Circolo Italiano, 
executives from Allianz Seguros 
presented actions to facilitate, 
simplify and streamline the sa-
les process of insurance broke-
rs. Eduardo Grillo, Commercial 
executive director (photo), and 

David Beatham, director of Massified and Life, together 
with Soraia Silva, regional director of São Paulo Capital, 
commented on the company's intention to strengthen its 
relationship with insurance brokers.

O Clube Vida em Grupo São 
Paulo (CVG-SP) recebeu, em 
seu tradicional almoço, o pre-
sidente da Federação Nacio-
nal de Previdência Privada e 
Vida (FenaPrevi), Jorge Nasser. 
Durante o evento, realizado 
no Terraço Itália, Nasser co-
mentou o potencial do seguro 
de vida no Brasil e destacou a 
necessidade de reforma da Pre-
vidência Social, que responde 
por 12% dos gastos do governo. O presidente do CVG-SP, 
Silas Kasahaya, lembrou que "o seguro de vida é o pre-
sente e ainda temos muito a desenvolver", disse.

A primeira “Tribuna Livre” 
de 2019 e a 47ª da história da 
Câmara dos Corretores de Se-
guros do Estado de São Paulo 
(Camaracor-SP) reuniu cor-
retores associados, líderes de 
entidades e convidados no 
Circolo Italiano. Quarta maior 
seguradora de automóveis 
do País, a HDI Seguros apre-
sentou ao público seus no-
vos produtos e respondeu às 
sugestões e críticas dos corretores. Representaram a 
companhia o vice-presidente Comercial, Flávio Rodri-
gues, o vice-presidente Técnico, Fábio Leme, e o dire-
tor comercial, Euclides Naliato.

The “Clube Vida em Grupo-
São Paulo” (CVG-SP) received, 
in your traditional lunch, the 
president of the National Fe-
deration of Private Pension 
and Life (FenaPrevi), Jorge 
Nasser. During the event, held 
in the Terrace Italia, Nasser 
commented on the poten-
tial of life insurance in Brazil 
and highlighted the need for 
Social Security reform, whi-

ch accounts for 12% of government spending. CVG-SP 
president Silas Kasahaya recalled that "life insurance is 
the present and we still have a lot to develop". 

The 2019 first "Tribuna Livre" 
and the 47th in the history of 
the São Paulo State Insurance 
Brokers Chamber (Camara-
cor-SP) brought together as-
sociate brokers, entity leaders 
and guests at “Circolo Italiano”. 
HDI Seguros, the fourth largest 
auto insurance company in 
the country, presented its new 
products to the public and res-
ponded to the suggestions and 

criticisms of the brokers. The company was represented 
by the Commercial vice-president, Flávio Rodrigues, 
the Technical vice- presient, Fábio Leme, and the com-
mercial director, Euclides Naliato.
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A União dos Corretores de Se-
guros (UCS) recebeu o corretor e 
especialista em seguros de riscos 
cibernéticos, Claudio Macedo 
Pinto, na quinta edição do “Tro-
cando Ideias”. Claudio explicou 
como o gerenciamento de risco 
cibernético atende às exigências 
da nova Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) e das apólices de 
seguros. Abordou também sobre 
as táticas de venda desta modali-
dade de seguro e revelou os chamados mitos da segurança 
da informação. Segundo Cláudio, o mercado global de se-
guros cibernéticos soma US$ 3 bilhões em prêmios. 

The Insurance Brokers Union 
(UCS) hosted the broker and 
specialist in cyber risk insuran-
ce, Claudio Macedo Pinto, in 
the fifth edition of "Changing 
Ideas". Claudio explained how 
cyber risk management meets 
the requirements of the new 
General Data Protection Act 
(LGPD) and insurance policies. 
He also touched on the tactics 
of selling this form of insurance 

and revealed so-called information security myths. Ac-
cording to Claudio, the global cyber insurance market 
adds up to US$ 3 billion in premiums. 

A Aconseg-SP recebeu execu-
tivos da Amil em almoço no 
Terraço Itália, em São Paulo. 
Na ocasião, o presidente da 
entidade, Marcos Colantonio, 
comentou sobre a importância 
da parceria da companhia com 
as assessorias de seguros. O 
gerente comercial da Amil, fi-
lial São Paulo, Rodrigo Rosalin 
(foto), afirmou que as assessorias 
participaram do crescimento e 
da transformação da Amil, quando passou a utilizar esse 
meio de atuação no mercado. Segundo dados de Rosalin, 
a participação do canal assessoria dentro da produção da 
Amil cresceu exponencialmente. “Em 2017 representou 
3% de venda concreta da companhia”, disse. 

A Seção Brasileira da Aida reu-
niu especialistas para discutir a 
reforma da Previdência e seus 
impactos na Escola Nacional de 
Seguros. A abertura e mediação 
ficaram a cargo de Magali Zeller, 
coordenadora da Cátedra de Ci-
ência Atuarial da ANSP. Wagner 
Balera, coordenador da Cátedra 
de Previdência Complementar 
Aberta da associação, abordou o 
envelhecimento no século 21 e 
os reflexos na saúde. Sérgio Rangel, coordenador da Cá-
tedra de Previdência Complementar Fechada da ANSP, 
por sua vez, alertou para os gastos do PIB em benefícios 
previdenciários. E para Ivy Cassa, presidente do Grupo de 
Trabalho de Previdência Complementar Aberta e Fecha-
da da Aida, há uma demanda maior para os produtos de 
previdência privada em face do atual cenário.

Aconseg-SP received executi-
ves from Amil for lunch at the 
Italia Terrace, in São Paulo. On 
that occasion, the president of 
the entity, Marcos Colantonio, 
commented on the importance 
of the partnership of the com-
pany with the insurance adviso-
ries. The commercial manager 
of Amil, a subsidiary of São Pau-
lo, Rodrigo Rosalin (photo), said 
that the advisors participated in 

the growth and transformation of the Amil, when started 
to use this medium in the market. According to data from 
Rosalin, the participation of the advisory channel within 
Amil's production has grown exponentially. "In 2017 re-
presented 3% of concrete sale of the company”, said. 

The Brazilian Section of (Aida) 
brought together specialists to 
discuss Social Security reform 
and its impacts at the Natio-
nal School of Insurance. The 
opening and mediation was 
done by Magali Zeller, coor-
dinator of the ANSP Actuarial 
Science Chair. Wagner Bale-
ra, coordinator of the Open 
Complementary Pension 
Chair, addressed aging in the 

21st century and health reflexes. Sérgio Rangel, coor-
dinator of the ANSP Closed Complementary Pension 
Chair, in its turn, warned of spending on social secu-
rity benefits. And finally, Ivy Cassa, president of Ai-
da's Open and Closed Complementary Pension Fund 
Working Group, there is a greater demand for private 
pension products in the current scenario.
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COOPERAÇÃO COOPERATION

Objective is to share knowledge
Objetivo é disseminar conhecimento

A Academia Nacio-
nal de Seguros e 
Previdência (Ansp) 
e o Instituto Bra-
sileiro de Atuária 
(IBA) assinaram 
em maio um ter-
mo de coopera-
ção técnica que irá 
contribuir para o 
aperfeiçoamento 
constante da edu-
cação ministrada 
aos profissionais 
do setor. A parce-
ria visa à realiza-
ção conjunta de 
cursos, seminários, 
palestras e ativi-
dades técnicas e 
culturais, além de 
oferecer descontos 
em workshops e 
eventos aos seus associados.
Para João Marcelo dos Santos, presidente da Ansp, o 
objetivo é oferecer mais consistência técnica ao mer-
cado por meio da produção e divulgação de conhe-
cimento, além de fortalecer o papel das entidades. 
“Temos grande interesse em ter parcerias cada vez 
mais fortes com universidades e instituições. O IBA 
congrega todos os atuários do Brasil e tem um papel 
importante na produção de normas técnicas”, afir-
mou João Marcelo.
A presidente do IBA, Letícia Doherty, explica que a par-
ceria também permite a propagação do conhecimento 
para além do setor. “É a chance que nós temos de fazer 
com que a informação, muito restrita no nosso segmen-
to, chegue cada vez mais longe a quem possa se interes-
sar e a quem precisa estar protegido, seja pelo seguro 
ou previdência, para os infortúnios e eventos aos quais 
estamos sujeitos a cada dia”, completa.
Para comemorar o acordo firmado, o tradicional even-
to “Café com Seguro” realizou dois painéis que discu-
tiram a relação entre o IBA, os atuários, a supervisão 
de seguros e previdência complementar e a reforma 
da previdência pública. Participaram do evento o pre-
sidente João Marcelo, o diretor do IBA, Joel Garcia, 
Renato Follador, consultor em Previdência, e Sérgio 
Rangel, coordenador da cátedra de Previdência Com-
plementar Fechada da Ansp. 

The National Aca-
demy of Insuran-
ce and Pension 
(ANSP) and the 
Brazilian Institute 
of Actuary (IBA) 
signed a technical 
cooperation agre-
ement in last May, 
that will contribu-
te to the constant 
improvement of 
the education pro-
vided to professio-
nals in the sector. 
The partnership 
aims to jointly 
conduct courses, 
seminars, lectures 
and technical and 
cultural activities, 
as well as offe-
ring discounts on 

workshops and events to its members.
According to João Marcelo dos Santos, president of 
ANSP, the objective is to offer more technical con-
sistency to the market through the production and 
dissemination of knowledge, as well as to strengthen 
the role of entities. "We are keen to have ever stron-
ger partnerships with universities and institutions. IBA 
brings together all Brazilian actuaries and plays an im-
portant role in the production of technical standards," 
said João Marcelo.
The IBA’s  president, Leticia Doherty, explains that 
the partnership also allows the spread of knowledge 
beyond the sector. "This is the chance we have to make 
the information, very restricted in our segment, reach 
farther and farther to those who may be interested and 
to whom it must be protected, whether by insurance or 
providence, to the misfortunes and events to which we 
are subject to each day, "she adds.
To commemorate the agreement, the traditional "Co-
ffee with Insurance" event held two panels that discus-
sed the relationship between the IBA, the actuaries, the 
supervision of insurance and complementary pension 
and the reform of public pension. Participated in the 
event the president João Marcelo, the director of the 
IBA, Joel Garcia, Renato Follador, consultant in Previ-
dência, and Sérgio Rangel, coordinator of the Chair of 
Supplementary Pension Fund of ANSP.  

João Marcelo assina termo de cooperação, observado por Letícia Doherty
João Marcelo signs cooperation agreement, observed by Letícia Doherty






