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TEMAIS ATUAIS E IMPACTANTES

Desde o início de suas atividades, a revista Insurance 
Corp tem adotado a estratégia de capas corporativas, 
com o objetivo de mostrar ao seu público o potencial 
das empresas em destaque, seus produtos e ações em 
prol do avanço do mercado de seguros e resseguro. 
Exemplos de empreendedorismo, parcerias impor-
tantes, soluções inovadoras e iniciativas no âmbito do 
mercado nacional e internacional recebem o devido 
tratamento jornalístico, que realça as qualidades da 
companhia e seu papel num setor que tem perspecti-
vas reais de expansão, mesmo num cenário de insta-
bilidades econômicas e políticas.
Nesta edição, a protagonista foi a Argo Seguros, que 
opera no Brasil desde 2012, especializada em segu-
ros de Transportes, Riscos Patrimoniais, Respon-
sabilidade Civil Geral e Profissional. Mesmo com 
pouco tempo de atuação no país, a seguradora é 
reconhecida pela excelência na elaboração dos seus 
produtos, no impecável atendimento aos segura-
dos e corretores parceiros. Os produtos, dirigidos a 
nichos específicos, compõem um portfólio atrativo 
de comercialização. Na sede da empresa, em São 
Paulo, o CEO Newton Queiroz recebeu a reporta-
gem de Insurance Corp e teceu comentários sobre 
temas como a missão da Argo no mercado, auto-
mação de soluções e a mobilização dos corretores. 
Outros destaques da edição envolvem temas atu-
ais. Em reportagem especial, por exemplo, vislum-
bramos uma ameaça latente que coloca em risco o 
patrimônio das empresas e sua reputação: os cha-
mados crimes cibernéticos. Ninguém está salvo dos 
ataques que ocorrem no submundo da internet. 
Não só o cidadão comum é vítima, mas aquelas 
companhias que revelam fragilidade em seus sis-
temas de segurança estão à mercê de hackers com 
sofisticados meios para capturar informações es-
tratégicas. A Lei Geral de Proteção de Dados, que 
somente entrará em vigor em agosto de 2020, é 
ferramenta de proteção em meio a uma “terra sem 
lei”. Pelo menos até agora.

Boa leitura!

ACTUAL AND IMPACTING THEMES

Since its inception, Insurance Corp magazine 
has adopted the corporate cover stories strategy 
to show readers the leading companies’ poten-
tial, their products and actions to advance the 
insurance and reinsurance market. Examples of 
entrepreneurship, important partnerships, inno-
vative solutions and initiatives in the domestic 
and international markets receive due journa-
listic treatment, which emphasizes the qualities 
and roles in a sector that has real prospects for 
expansion, even in a scenario of economic and 
political instability. 
In this edition, the protagonist is Argo Seguros, 
which operates in Brazil since 2012, specializing 
in Transport insurance, Property Risks, General 
and Professional Liability. Even with shortly his-
tory in the country, the insurer is recognized for 
excellence in yours products formulation,
 impeccable service to policyholders and broke-
rs partners. The products, targeted at specific 
niches, make up an attractive marketing portfo-
lio. At the company's headquarters in São Paulo, 
CEO Newton Queiroz hosted Insurance Corp re-
portage and commented on topics such as Argo's 
mission in the market, solution automation and 
broker mobilization.
Other highlights in this edition involve cur-
rent themes. In a special report, for instance, we 
glimpse a latent threat that endangers a com-
pany's assets and reputation: so-called cybercri-
me. No one is safe from the attacks that occur in 
the internet underworld. Not only is the ordinary 
citizens a victim, but those companies that reve-
al weaknesses in their security systems are at the 
mercy of hackers with sophisticated means to 
capture strategic information. The General Data 
Protection Act, which will only come into force in 
August 2020, is a protection tool in the midst of a 
“lawless land”. At least so far.

Good reading!

MESSAGE TO THE MARKET
MENSAGEM AO MERCADO
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Insurance Corp - A que fatores o senhor atribui a baixa 
adesão e procura dos brasileiros pelo seguro?
Tarcísio Godoy – Historicamente, o brasileiro não tem en-
raizada a cultura de proteger seus bens, exceções feitas aos 
seguros de automóvel e os de pessoas. Mas acredito que o 
principal fator ainda seja a grande participação do Estado 
como provedor de coberturas à população. Apenas para ci-
tar dois exemplos, menciono a previdência social e o Fun-
do de Amparo ao Trabalhador (FAT). Em seu discurso na 
cerimônia de posse, a nova superintendente da Susep, So-
lange Vieira, abordou o assunto. Um dos questionamentos 
feitos por ela, ao comentar a baixa penetração do seguro 
junto à sociedade, foi o seguinte: “Por que a nossa maior se-
guradora é do Estado?”. Ao mesmo tempo em que indagou, 
Solange propôs a solução. “É sabido de todos que o Estado 
interfere no mercado e tende a precificar mal, distorcen-
do preços relativos e reduzindo o potencial do desenvol-
vimento do setor. Precisamos reduzir a sua participação”. 
Portanto, entendo ser esse o caminho que irá fazer o setor 
ampliar a sua penetração em todas as camadas da socieda-
de, dando o salto quantitativo que se espera.

IC – Por outro lado, o que as empresas e instituições po-
dem fazer para mudar o conceito de que seguro é um 
custo e não investimento?
TG – Em primeiro lugar, é preciso investir na criação de novos 
produtos. O mercado precisa ofertar aquilo que a população 
quer contratar e não o que as empresas entendem ser o produ-
to mais atrativo. E fazer isso em larga escala, para ocorrer uma 
massificação na contratação de seguros. Por consequência, os 
prêmios ficarão mais com-
petitivos. Esse será um pro-
cesso que se retroalimen-
tará. Paralelamente a isso, 
deve-se investir em inova-
ção, para que continuem 
surgindo novas formas 
de se pensar e comercia-
lizar seguros. A oferta por 
meios remotos também 
contribui para esse proces-
so de democratização do 
produto. O entendimento 
de que seguro é um inves-
timento e não um gasto 
virá a reboque de todo esse 
movimento. Será algo per-
cebido naturalmente pela 
opinião pública. 

Insurance Corp - What factors do you attribute to Bra-
zilians' low adherence and demand for insurance?
Tarcísio Godoy - Historically, Brazilians have not been 
rooted in the culture of protecting their property, ex-
ceptions made to auto and personal insurance. But I 
believe the main factor is still the large participation of 
the state as a provider of coverage to the population. 
Just to mention two examples, social security and the 
Worker Support Fund (FAT). In her inaugural speech, 
Susep's new superintendent Solange Vieira addressed 
the issue. One of her questions, when commenting on 
the low penetration of insurance into society, was as 
follows: "Why is our largest insurer the state?" At the 
same time as he asked, Solange proposed the solu-
tion. “It is well known that the state interferes with the 
market and tends to price badly, distorting relative pri-
ces and reducing the potential for sector development. 
We need to reduce their participation.” Therefore, I 
understand that it will make the sector expand its pe-
netration in all layers of society, making the expected 
quantitative leap.

IC - On the other hand, what can companies and insti-
tutions do to change the concept that insurance is acost,  
noninvestment cost?
TG - Firstly, we need to invest in the creation of new pro-
ducts. The market needs to offer what the population wants 
to hire and not what companies see as the most attractive 
product. And to do this on a large scale, to make a mass in 
insurance. As a result, prizes will become more competiti-

ve. This will be a process 
that will feed back. At the 
same time, innovation 
must be invested in, so 
that new ways of thinking 
and marketing insurance 
continue to emerge. The 
supply by remote means 
also contributes to this 
process of democratiza-
tion of the product. The 
understanding that in-
surance is an investment 
and not an expense will 
come in the wake of all 
this movement. It will be 
something naturally per-
ceived by public opinion.

Society must have perception of what is insurance
Sociedade deve ter percepção do que é o seguro

Diretor-geral da Escola Nacional de Seguros, Tarcísio Godoy, prega 
ampla ação trabalho de conscientização junto aos brasileiros
Director-General of the National Insurance School, Tarcísio Godoy, preaches 
broad action awareness work with Brazilians

DIÁLOGO

Por/by Carlos Alberto Pacheco
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IC – Um ambiente regulatório favorável também é propí-
cio para a disseminação de uma cultura neste sentido, não?
TG – Temos, sim, de proporcionar um cenário favorá-
vel para que todas essas condições aconteçam. Criar um 
ambiente de maior flexibilidade regulatória e harmonia 
entre leis e regulamentações com os avanços tecnológi-
cos é fundamental. Também ajudará muito nesse proces-
so o investimento em ações de divulgação, sejam elas de 
cunho institucional ou publicitário. A população precisa 
conhecer os muitos benefícios “invisíveis” que o mercado 
gera para os indivíduos, empresas e à economia do País. 

IC – Há, ainda, o papel social do seguro que a sociedade 
desconhece?
TG – A natureza do seguro vai muito além da proteção 
propriamente dita, a premissa de toda apólice. Essa in-
dústria é uma grande geradora de poupança interna, 
pois acumula reservas que podem servir de lastro para 
vultosos investimentos, públicos e privados. Também é 
importante mostrar os altíssimos valores que são retor-
nados à sociedade com o pagamento de indenizações. E, 
obviamente, há o lado social do seguro, que proporciona 
aos indivíduos fazer um planejamento pessoal e familiar 
em médio e longo prazo, pois sabem que suas vidas e 
bens estão resguardados. Tudo isso precisa ser comuni-
cado de maneira bastante clara e objetiva à sociedade.

IC – Quais são as iniciativas da Escola Nacional de Seguros 
nessa direção? A ENS promove alguma iniciativa específica?
TG – A Escola mantém na internet o portal Tudo Sobre 
Seguros (TSS), que se consolidou como uma das prin-
cipais fontes de informações para questões relacionadas 
a seguros, capitalização, previdência complementar e 
temas afins. Como o próprio nome sugere, o site busca 
esclarecer todas as dúvidas que podem surgir na hora de 
se contratar um seguro. Por isso, é muito acessado pelo 
público em geral e também por jornalistas. Em 2013, o 
TSS recebeu um prêmio por sua atuação em prol da di-
vulgação institucional do seguro. Desde quando foi cria-
do, soma mais de 10 milhões de acessos, tendo obtido, 
em 2018, cerca de 1 milhão de visitas.

IC – A ENS também possui vanguarda na formação de 
profissionais do setor?
TG – A Escola Nacional de Seguros promove a formação 
e capacitação dos profissionais dentro da perspectiva da 
educação continuada e atua como uma verdadeira ca-
tequizadora do mercado, levando seus programas edu-
cacionais a um número cada vez maior de pessoas, seja 
na modalidade presencial ou por meio de cursos online. 
Estes últimos atendem alunos em qualquer localidade 
do País e também do exterior, sobretudo nos chamados 
países lusófonos. Estamos preparando para breve muitas 
novidades, que irão ampliar ainda mais as oportunidades 
de qualificação em seguros e temas correlatos. Antecipo 
que uma delas se chamará Trilha do Conhecimento, sen-
do cuidadosamente elaborada para se tornar a grande 
aliada daqueles que querem planejar todos os passos de 
suas carreiras. (colaborou Priscila Palacio)

IC - A favorable regulatory environment is also condu-
cive to the spread of the culture in this regard, isn't it? 
TG - Yes, we have to provide a favorable scenario for all 
these conditions to happen. Creating an environment of 
greater regulatory flexibility and harmony between laws 
and regulations with technological advances is critical. It 
will also greatly help in this process the investment in pu-
blicity actions, whether institutional or advertising. The 
population needs to know the many “invisible” benefits 
that the market generates for individuals, companies and 
the country’s economy. 

IC - There is also the social role of insurance that socie-
ty is unaware of ? 
TG - The nature of insurance goes far beyond the protec-
tion itself, the premise of every policy. This industry is a 
major generator of domestic savings, as it accumulates 
reserves that can be the backing for large investments, 
public and private. It is also important to show the very 
high values that are returned to society with the payment 
of compensation. And, of course, there is the social side 
of insurance, which allows individuals to do personal and 
family planning in the medium and long term because 
they know that their lives and assets are protected. All of 
this needs to be communicated very clearly and objecti-
vely to society.

IC - What are the initiatives of the National Insurance 
School in this direction? Does ENS promote any initia-
tives specific? 
TG - The School maintains the Website All About Insu-
rance (TSS), which has consolidated itself as one of the 
main sources of information for insurance, capitaliza-
tion, private pension and related topics. As its name su-
ggests, the site seeks to clarify any doubts that may arise 
when contracting insurance. Therefore, it is widely ac-
cessed by the general public and also by journalists. In 
2013, TSS received an award for its performance in favor 
of institutional disclosure of insurance. Since its incep-
tion, it has totaled more than 10 million clicks, and in 
2018 it had about 1 million clicks. 

IC – Is ENS also at the forefront in training industry 
professionals?
TG - The National School of Insurance promotes the trai-
ning and qualification of professionals from the perspec-
tive of continuing education and acts as a true catechist 
of the market, bringing its educational programs to an 
increasing number of people, either in person or throu-
gh online courses. The latter serve students anywhere in 
the country and abroad, especially in the so-called Luso-
phone countries. We are preparing many new features 
soon, which will further expand insurance qualification 
opportunities and related topics. I anticipate that one of 
them will be called the Knowledge Trail, being carefully 
crafted to become the great ally of those who want to 
plan every step of their careers. (cooperate Priscila Palacio)

DIALOGUE
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O agronegócio brasileiro 
é responsável por quase 
a metade do volume de 
exportações do país. O 
fato indiscutível moveu 
a Tokio Marine a lançar 
o seu segundo produto 
na área, o Agro Safras, 
uma nova oportunidade 
de atuação para corre-
tores especializados. O 
objetivo da companhia 
é oferecer cobertura a 
mais de 70 culturas em 
todo o Brasil, garantindo 
ao produtor o replantio 
da safra e a permanência 
na atividade, em caso de 
eventos climáticos. O ou-
tro produto já lançado é o 
Agro Equipamentos que 
cobre ocorrências como 
incêndios nas proprie-
dades, explosões, raios, 
trombas d’água, etc. 
“Com o Agro Safras, ob-
tivemos uma excelente 
produção em junho, com 
mais de R$ 10 milhões ar-
recadados em prêmios”, 
ressaltou o presidente da 
Tokio Marine, José Adal-
berto Ferrara, no Experti-
se Agro, evento promovido pela seguradora em São Pau-
lo. Um diferencial da Tokio Marine para esse seguro é a 
opção de talhonamento, na qual o produtor rural pode 
proteger áreas de plantio em diferentes períodos e tipos 
de semente. Outra característica do setor e que impacta 
a definição do agricultor pela contratação do seguro é a 
referência de produtividade para o cálculo da apólice, uti-
lizando a média do IBGE para os municípios.
O produto é dividido em três modalidades: Risco No-
meado, em que o sinistro é calculado pelo percentual de 
dano do evento; Multirrisco Custeio – garante o retorno 

Brazilian agribusiness is 
responsible for almost 
half of the country's ex-
port volume. The undis-
puted fact moved Tokio 
Marine to launch its 
second product in the 
area, Agro Safras, a new 
opportunity for specia-
lized brokers. The com-
pany's goal is to provi-
de coverage to over 70 
crops throughout Bra-
zil, ensuring the produ-
cer replant the crop and 
survive weather events. 
Another product alre-
ady launched is Agro 
Equipamentos, which 
covers occurrences such 
as property fires, explo-
sions, lightning strikes, 
waterspouts, etc. 
“With Agro Safras, we 
had an excellent pro-
duction in June, with 
over R$ 10 million in 
premium”, said Tokio 
Marine president José 
Adalberto Ferrara at 
the Expertise Agro, an 
event promoted by the 
insurance company in 

São Paulo. Tokio Marine’s differential for this insu-
rance is the slashing option, where the farmer can 
protect planting areas at different periods and types 
of seed. Another feature of the sector that impacts the 
definition of the farmer by contracting insurance is 
the productivity reference for the calculation of the 
policy, using the IBGE average for the municipalities. 
The product is divided into three modalities: Named 
Risk, where the claim is calculated by the damage per-
centage of the event; Multi-Risk Costing - guarantees 
the return on the investment made in planting and 

Protected horizon and far from threats
Horizonte protegido e longe de ameaças

OPORTUNIDADE

Tokio Marine lança em São Paulo o seu segundo produto na área agrícola, o Agro Safras
Tokio Marine launches in São Paulo the second agricultural product, the Agro Safras

Ferrara: “Com o Agro Safras, obtivemos excelente produção em 
junho, com mais de R$ 10 milhões em prêmios”
Ferrara:  “With Agro Safras, we had an excellent production in June, 
with over R$ 10 million in premium”

Por/by Carlos Alberto Pacheco
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OPPORTUNITY

Neto: hoje apenas 10% dos produtores possuem seguro
Neto: today only 10% of producers have insurance

do investimento realizado no plantio e na manutenção 
da lavoura, por meio do ressarcimento das despesas de 
financiamento do produtor; e Produtividade, que co-
bre a produção do agricultor, de acordo com o nível de 
cobertura contratado, quando houver diferença entre a 
produtividade segurada e a colhida. 
Segundo previsões do diretor-executivo de Produtos Pes-
soa Jurídica, Felipe Smith, a companhia tem uma meta 
ambiciosa: de estar entre os quatro maiores players do se-
tor num período de três anos. Para isso, o produto deve 
ter ampliação de cobertura para todo o país. Até agora, 472 
municípios de 12 estados são beneficiados. Foram emitidas 
3.690 apólices. Em sua análise, o Agro Safras é a melhor 
opção para proteger o capital empregado na lavoura. 
O gerente de Produto Agro Safra da Tokio Marine, Jo-
aquim Neto, revela o diferencial desta modalidade de 
proteção: “Hoje apenas 10% dos produtores nacionais 
possuem seguro de safra, o que mostra que ainda temos 
um potencial enorme a explorar. Após um sinistro, o 
processo de replantio e, consequentemente, o retorno 
dos lucros de um produtor pode demorar até três anos. 
Com o seguro, o pagamento é feito em até 30 dias”. Neto 
disse ainda que a nova proteção no campo garante es-
tabilidade aos produtores e  proporciona segurança in-
clusive para as cooperativas, além revendas de insumos, 
instituições financeiras e fundos de investimento.
Um termômetro importante para o agronegócio são as 
condições do tempo. De-
sirée Brandt, da Somar 
Meteorologia, fez uma 
análise dos impactos no 
clima nas safras e das va-
riações dos fenômenos 
atmosféricos El Niño e 
La Ninã no Pacífico na 
agricultura. De julho até 
fevereiro de 2020, Desi-
rée prevê chuvas irregu-
lares para o Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste. Em alguns 
meses as precipitações 
estarão abaixo da média 
e em outros mais abun-
dantes, porém sempre 
irregulares. Má notícia: 
a meteorologista estima 
que em fevereiro do pró-
ximo ano será ápice de 
um período de seca em 
São Paulo, com prováveis 
problemas de abasteci-
mento em reservatórios. 
Para finalizar o evento, o 
ex-ministro Roberto Ro-
drigues ministrou pales-
tra sobre a importância 
do seguro rural e segu-
rança alimentar (veja ma-
téria nesta edição). 

maintaining the crop, through reimbursement of the 
financing expenses of the producer; and Productivi-
ty, which covers the farmer's production according to 
the level of coverage contracted when there is a dif-
ference between insured and harvested productivity.
According to forecasts by Chief Executive Officer for 
Corporate Products, Felipe Smith, the company has 
an ambitious goal: to be among the industry's top 
four players within a three-year period. For this, the 
product must have coverage expansion throughout 
the country. So far, 472 municipalities from 12 sta-
tes have benefited. 3,690 policies were issued. In his 
analysis, Agro Safras is the best option to protect the 
capital employed in farming.
Tokio Marine Agro Safra Product Manager Joaquim 
Neto reveals the differential in this type of protec-
tion: “Today only 10% of national producers have crop 
insurance, which shows that we still have enormous 
potential to exploit. After a claim, the replanting pro-
cess and hence a producer's return on profits can take 
up to three years. With insurance, payment is made 
within 30 days”. Neto also said that the new protection 
in the field ensures stability to producers and provi-
des security even for cooperatives, as well as resale 
of inputs, financial institutions and investment funds. 
An important thermometer for agribusiness is the 
weather conditions. Desirée Brandt of Somar Mete-

orologia did an analysis 
of climate impacts on 
crops and variations in 
El Niño and La Ninã at-
mospheric phenomena 
in the Pacific on agri-
culture. From July until 
February 2020, Desirée 
forecasts irregular rain-
fall for the South, Sou-
theast and Midwest. In 
some months the pre-
cipitation will be below 
average and in others 
more abundant, but 
always irregular. Bad 
news: The meteorolo-
gist estimates that in 
February next year will 
be the peak of a drou-
ght period in São Paulo, 
with probable reservoir 
supply problems.
Closing the event, for-
mer Agriculture Minis-
ter Roberto Rodrigues 
gave a lecture on the 
current agribusiness 
scenario and annou-
nced his proposal on 
food security (see article 
in this issue).
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Inovações tecnológicas e o papel do corretor de seguros nes-
te processo nortearam o evento “Agenda Digital – Tecno-
logia no Universo do Seguro”, realizado pelo Sincor-SP no 
final de julho, em São Paulo. Empresários do setor e da área 
de tecnologia e empreendedores interessados no tema iden-
tificaram desafios e oportunidades nas abordagens, além das 
tendências atuais para impulsionar os negócios.
O coordenador do Comitê de Inovação do Sincor-SP, Marce-
lo Blay, abriu o evento, lembrando que a transformação digi-
tal deve estar presente na corretagem de seguros. O executivo 
destacou que, independentemente da natureza das inovações, 
quem nunca deve ser esquecido é o cliente. “Não adianta ter-
mos tecnologia de ponta caso não se valorizar e priorizar o 
segurado, que quer velocidade e qualidade no atendimento”. 
Ao comentar sobre o mercado de insurtechs no Brasil e seus 
efeitos na distribuição de seguros, o CEO da Insurtech Bra-
sil, José Prado, ponderou sobre o medo que ronda o corretor 
em relação ao uso de tecnologia. “O setor tem espaço para 
todo mundo. E os corretores, que lidam diretamente com o 
consumidor, são os mais capacitados para trazer as soluções 
necessárias para o mercado. Há algumas soluções digitais 
vendendo os mesmos produtos que o mercado de seguros 

Technological innovations and the insurance broker’s 
role in this process guided the event “Digital Agenda - 
Technology in the Insurance Universe”, held by Sincor
-SP in late July, in São Paulo. Technology and industry 
entrepreneurs interested in the topic have identified 
challenges and opportunities in approaches, as well as 
current trends to drive business.
The Innovation Committee of Sincor-SP coordinator, 
Marcelo Blay, opened the event, noting that the digital 
transformation must be present in insurance brokera-
ge. The executive stressed that, regardless the innova-
tions nature, the customer should never be forgotten. 
"It's no use having cutting-edge technology if you do 
not value and prioritize the insured, who wants speed 
and quality service".
Commenting on the insurtech market in Brazil and its 
effects on insurance distribution, Insurtech Brasil CEO 
José Prado pondered the broker's fear of technology use. 
“The industry has room for everyone. And brokers, who 
deal directly with the consumer, are the most capable to 
bring the necessary solutions to the market. There are 
some digital solutions selling the same products that the 

Brokers and insurtechs in the same route
Corretores e insurtechs no mesmo caminho

Especialistas alertam para as oportunidades advindas da transformação digital no setor
Experts warn of opportunities arising from the sector's digital remaking

Encontro reuniu empresários do setor e da área de tecnologia e empreendedores na sede do Sincor-SP: agenda digital
Meeting held on Sincor’s headequarter brought sector and technology entrepreneurs: digital agenda
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já trabalha”, ressaltou.
O debate “Oportuni-
dades e desafios da tec-
nologia na corretagem 
de seguros” mostrou o 
portfólio das insurtechs 
convidadas. Os especia-
listas ressaltaram que os 
profissionais devem levar 
as demandas do setor às 
empresas de tecnolo-
gia. “Os corretores têm 
de fazer conexões com 
as startups, pois, assim, 
podem surgir novos pro-
dutos de seguros e novas 
soluções ao mercado”, 
revela o co-founder & 
CEO da Kakau, Henrique 
Volpi. Já Daniel Hatkoff, 
CEO da Pitzi, emendou: 
“O maior desafio é descobrir quais os produtos que po-
dem ser oferecidos, em quais canais e para quais perfis de 
clientes”. O CEO e co-founder do Grupo Planetun, Henri-
que Mazieiro, ratificou as considerações de Volpi e Hatko-
ff: “Por prestar consultoria, o corretor pode ser o caminho 
das inovações do mercado, já que a experiência do cliente 
é um fator chave para o sucesso”. 
No painel “Tendências - caminhos inevitáveis - O que está 
por vir”, o founder & CEO da Creditas, Sergio Furio, fa-
lou sobre a importância da tecnologia e de soluções inova-
doras. “A tecnologia traz democratização, pois tanto uma 
empresa pequena quanto uma grande podem fornecer 
soluções inovadoras, o que, talvez, muda é o alcance”. O 
executivo ainda destacou que o consumidor mudou e bus-
ca excelência e resultados assertivos. “É preciso colocar o 
cliente no centro, e a tecnologia está criando ecossistemas 
possíveis de resolver todos os problemas dele”, concluiu.
Para o presidente do Sin-
cor-SP, Alexandre Ca-
millo, o evento foi um 
grande acerto da enti-
dade, pois é preciso dis-
cutir as mudanças que 
afetam o mercado de 
seguros. “O mundo está 
em transformação e não 
só o mercado de seguros. 
Nós somos agentes dessa 
transformação, nós temos 
de ter a lucidez para saber 
qual o papel que devemos 
cumprir. E nossa missão, 
como Sincor-SP, é pro-
mover, ajudar e conduzir o 
corretor de seguros a essa 
necessária adaptação da 
evolução, da transforma-
ção digital”, recomendou.

insurance market alrea-
dy works with”, he said.
The debate “Opportu-
nities and Challenges of 
Technology in Insuran-
ce Brokerage” showed 
the portfolio of invi-
ted insurtechs. Experts 
stressed that professio-
nals should take the de-
mands of the industry 
to technology compa-
nies. “Brokers have to 
make connections with 
startups, so new insu-
rance products and new 
market solutions can 
emerge”, says Kakau 
co-founder & CEO 
Henrique Volpi. Daniel 
Hatkoff, CEO of Pitzi, 

amended: "The biggest challenge is figuring out which 
products can be offered, in which channels and for whi-
ch customer profiles." Planetun Group CEO and co-fou-
nder Henrique Mazieiro has ratified Volpi and Hatkoff's 
comments: “By providing advice, the broker can be the 
path to market innovations, as customer experience is a 
key factor for success".
In the panel “Trends - inevitable paths - what's to come”, 
Creditas founder & CEO Sergio Furio spoke about the 
importance of technology and innovative solutions. "Te-
chnology brings democratization, as both a small and a 
large company can provide innovative solutions, which 
perhaps changes the scope". The executive also highli-
ghted that the consumer has changed and seeks excel-
lence and assertive results. “You have to put the custo-
mer at the center, and technology is creating ecosystems 
that can solve all their problems”, he concluded.

For the president of Sin-
cor-SP, Alexandre Ca-
millo, the event was a 
great hit of the entity, 
because it is necessary 
to discuss the changes 
that affect the insuran-
ce market. “The world is 
changing and not just the 
insurance market. We 
are agents of this trans-
formation, we must have 
the clarity to know what 
role we must play. And 
our mission, as Sincor
-SP, is to promote, help 
and lead the insurance 
broker to this necessary 
adaptation of evolution, 
digital transformation”, 
he recommended.

Daniel Hatkoff: maior desafio é descobrir quais os produtos a serem 
oferecidos, em quais canais e para quais perfis de clientes 

Camillo: corretores precisam discutir as mudanças que afetam o 
mercado de seguros

Daniel Hatkoff: The biggest challenge is figuring out which products to 
offer, in which channels and which customer’s profiles

Camillo : brokers need to discuss the changes that affect the insurance market

TECHNOLOGY
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Pela primeira vez, uma cerimônia de premiação reuniu 
os principais players do resseguro atuantes no país. Re-
alizado pela revista Insurance Corp, o “2018 Insurance 
Corp Awards – Melhores do Resseguro” homenageou 
recentemente companhias, brokers e personalidades 
que contribuem para o desenvolvimento do setor. A 
premiação surgiu num momento único: a atividade de 
seguros e resseguro têm se antecipado para enfrentar 
desafios. O restaurante Josephine em São Paulo, rece-
beu cerca de 80 pessoas, entre elas, algumas das maiores 
autoridades do segmento. 
É indiscutível a certeza de que o resseguro assuma um 
papel importante para o crescimento e sustentação do 
mercado segurador frente a um ciclo de progresso que o 
país pode experimentar em médio prazo. Ressegurado-
res de vários matizes já deram demonstrações de pujan-
ça e condições técnico-operacionais para assumir riscos 
em quaisquer obras ou empreendimentos e outras mo-
dalidades. Os prêmios concedidos aos players e persona-
lidades expressaram reconhecimento ao papel exercido 
por essa indústria em 2018.

For the first time, an awards ceremony brought to-
gether the main reinsurance players operating in the 
country. Held by Insurance Corp magazine, the "2018 
Insurance Corp Awards – Melhores do Resseguro" re-
cently honored companies, brokers and personalities 
who contribute to the industry development. The 
award came at a unique moment: insurance and rein-
surance activity has been anticipated to meet challen-
ges. The Josephine restaurant in São Paulo, received 
about 80 people, including some of the largest autho-
rities in the segment. 
The certainty that reinsurance plays an important role 
in the growth and sustenance of the insurance market 
is undeniable in the face of a cycle of progress the cou-
ntry can experience in the medium term. Reinsurers 
of various shades have already provided demonstra-
tions of strength and technical and operational condi-
tions to take risks in any works or ventures and other 
modalities. The awards given to players and persona-
lities expressed recognition for the role played by this 
industry in 2018. 

Unprecedent players’ recognition
Reconhecimento inédito aos players

Premiação reuniu algumas das maiores autoridades que contribuem para o desenvolvimento do setor
Awards brought together some of the biggest authorities contributing to the sector’s development 

PRÊMIO INSURANCE CORP
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Durante a premiação, foram entregues quatro troféus 
para resseguradoras, três para corretoras de resseguro e 
outras três a personalidades. Segundo o diretor de Novos 
Projetos da revista Insurance Corp, Sergio Martins, o ve-
ículo inovou ao fugir do modelo tradicional das premia-
ções baseadas unicamente na análise econômico finan-
ceira. Para o próximo ano, certamente novos destaques 
serão distinguidos, ratificando o magnífico trabalho do 
resseguro ao longo do tempo.

A Munich Re figurou entre as quatro resseguradoras distinguidas no Insurance Corp Awards

Equipe da Swiss Re Brasil Resseguros foi uma das homenageadas no evento. Da esq. p/ dir.: Fabio Corrias, head facultativo; Mathias 
Jungen, CEO Brasil e Cone Sul; Katia Miyaki, gerente sênior de P&C; Fred Knapp, CFO e COO, e Mauricio Szpiz, gerente de sinistros

Munich Re ranks among four distinguished reinsurers at the Insurance Corp Awards

Swiss Re Brasil Resseguros team was one of the honored at the event. From left to right: Fabio Corrias, optional head; Mathias Jungen, 
CEO Brazil and Southern Cone; Katia Miyaki, Senior P&C Manager; Fred Knapp, CFO and COO, and Mauricio Szpiz, Claims Manager

During the awards, four trophies were awarded to 
reinsurers, three to reinsurance brokers and three to 
personalities. According to Sergio Martins, Director of 
New Projects at Insurance Corp magazine, the vehicle 
innovated by evading the traditional model of awards 
based solely on economic and financial analysis. For 
the coming year, certainly new highlights will be dis-
tinguished, confirming the magnificent work of rein-
surance over time.

INSURANCE CORP AWARDS
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Accountability and transparency
Responsabilidade e transparência

As chamadas questões 
ambientais, sociais e de 
governança, que formam a 
sigla ASG, estão integradas 
nos planejamentos 
estratégicos de 60% 
das 39 seguradoras 
inseridas na nova edição 
do Relatório da CNseg de 
Sustentabilidade do Setor 
de Seguros e representam 
83% da arrecadação total 
do setor. “Como atividade 
econômica estratégica 
para o avanço econômico-
social brasileiro, o setor 
de seguros também deve 
responder a anseios 
da sociedade que não 
são naturalmente 
incorporados nos 
tradicionais aspectos 
econômicos e técnicos 
do seguro”, comenta a 
diretora de Relações de 
Consumo e Comunicação 
da CNseg, Solange Beatriz 
Palheiro Mendes. 
Na análise de Solange, as 
respostas aos anseios da 
sociedade são “preocupações legítimas que devem ser 
observadas para garantir ao mercado segurador a cone-
xão necessária com seus públicos de interesse, principal-
mente com o seu consumidor”.  O relatório tem como 
principal referência os Princípios para Sustentabilidade 
em Seguros (PSI) lançados pela Unep-FI em 2012, em 
evento sediado pela CNseg, no Rio de Janeiro. 
A divulgação do relatório, segundo a CNseg, atende in-
clusive a um dos postulados do PSI, o da “divulgação 
pública e regular, de modo a demonstrar responsabili-
dade e transparência, sobre os avanços na implemen-
tação dos Princípios”. Para Fátima Lima, presidente da 
Comissão de Sustentabilidade e Inovação da CNseg, 
colegiado responsável pela elaboração do documento, 
a preocupação com a sustentabilidade e a integração 
dos fatores ASG no negócio, além de mitigarem riscos 
financeiros e de reputação, antecipa novas demandas 
de clientes, que cobram cada vez mais as empresas por 
um comportamento responsável em relação à socieda-
de e ao meio ambiente.

The so-called environ-
mental, social and go-
vernance issues, which 
form the acronym ASG, 
are part of the strate-
gic plans of 60% of the 
39 insurers included in 
the new edition of the 
CNseg Insurance Sec-
tor Sustainability Re-
port and represent 83% 
of total sector revenues. 
“As a strategic econo-
mic activity for Bra-
zilian social and eco-
nomic development, 
the insurance industry 
must also respond to 
the society aspirations 
that are not naturally 
incorporated into the 
traditional economic 
and technical aspects 
of insurance”, com-
ments CNseg's Director 
of Consumer Relations 
and Communication, 
Solange Beatriz Palhei-
ro Mendes. 
According to Solange's 

analysis, the answers to society's concerns are "legi-
timate concerns that must be observed to ensure the 
insurance market the necessary connection with its 
stakeholders, especially with its consumer". The re-
port has as its main reference the Principles for Sus-
tainable Insurance (PSI) launched by Unep-FI in 2012, 
at an event hosted by CNseg, in Rio de Janeiro.
The report disclosure, according to CNseg, even me-
ets one of the PSI's postulates, that of "public and 
regular disclosure, in order to demonstrate accoun-
tability and transparency, on advances in the imple-
mentation of principles". According to Fátima Lima, 
chairman of the CNseg Sustainability and Innova-
tion Commission, the collegiate body responsible for 
drafting the document, the concern with sustainabili-
ty and the integration of ASG factors in the business, 
in addition to mitigating financial and reputational 
risks, anticipates new customer demands, which in-
creasingly charge companies for responsible behavior 
towards society and the environment.

SUSTENTABILIDADE SUSTAINABILITY 

Solange: setor deve responder a anseios da sociedade não incorporados 
nos aspectos econômicos e técnicos do seguro
Solange: sector must respond to societal concerns not embodied in 
economic and technical aspects of insurance
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Five decades of admirable commitment
Cinco décadas de empenho admirável

É impossível descrever em 
tão poucas linhas a trajetória 
vitoriosa de Carlos Alberto 
Protasio. Afinal, 50 anos de 
atuação plena no merca-
do de seguros e resseguros 
é uma missão para poucos. 
Um dos grandes momen-
tos do 2018 Insurance Corp 
Awards – Melhores do Res-
seguro aconteceu quando 
Protasio recebeu o troféu 
como personalidade do seg-
mento, sendo aplaudido por 
cerca de 80 pessoas que lo-
taram o restaurante Josephi-
ne, em São Paulo, executivos 
das mais importantes em-
presas do segmento e tam-
bém autoridades brasileiras 
do seguro e resseguro.
O homenageado possui gra-
duação em Ciências Eco-
nômicas pela Universidade 
do Estado do Rio de Janei-
ro (UERJ). Foi chairman da 
JLT Re Brasil e da JLT Brasil 
Holdings Participações Ltda. 
Ainda mais extensa é sua lista 
de contribuições ao mercado 
segurador: ocupou cargos, 
entre outros, de diretor da Fi-
nasa Seguradora SA, diretor 
financeiro da então Fenaseg, 
diretor executivo da Com-
panhia de Seguros da Bahia e presidente do Conselho 
Curador da Fundação Getúlio Vargas. É membro da In-
ternational Insurance Society (IIS).
Fundador e ex-presidente da Associação Brasileira das 
Empresas de Corretagem de Resseguros (Abecor), Pro-
tasio foi o grande defensor da abertura do mercado de 
resseguro no país, ocorrida em 2007. Abertura aprova-
da com a publicação da Lei Complementar 126 e res-
paldada pela Resolução 168 do Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP).
Em entrevista à TV Abecor, ele fez esse interessante 
depoimento: “Quando a lei do resseguro foi aprovada 
nós criamos uma comissão e começamos a desenvol-
ver tudo o que seria interessante. Isso trouxe um ciú-
me enorme ao mercado porque praticamente tudo o 

It is impossible to describe 
in a few lines the victorious 
trajectory of Carlos Alberto 
Protasio, considering that 50 
years of full activity in the 
insurance and reinsurance 
market is a mission for few 
people. One of the 2018 - In-
surance Corp Awards – Me-
lhores do Resseguro great 
moments happened when 
Carlos Alberto Protasio re-
ceived the trophy "Persona-
lity", and was applauded by 
the approximately 80 people 
present at Josephine Restau-
rant, in São Paulo -the most 
important companies’ execu-
tives in the segment and also 
Brazilian insurance and rein-
surance authorities.
With a degree in economics 
from the University of the 
State of Rio de Janeiro (UERJ), 
Protasio was chairman of JLT 
Re Brasil and JLT Brasil Hol-
dings Participações Ltda. 
Even more extensive is his 
list of contributions to the 
insurance market: he held 
positions, among others, as 
director of Finasa Seguradora 
S/A, chief financial officer of 
Fenaseg, executive director 
of Companhia de Seguros da 

Bahia and chairman of the Board of Trustees of Funda-
ção Getúlio Vargas. He is a member of the International 
Insurance Society (IIS).
Founder and former president of Abecor (Brazilian 
Association of Reinsurance Brokers), Protasio was the 
great advocate for the reinsurance market opening in 
Brazil that happened in the year 2007.  Opening was 
approved with the publication of Complementary Law 
126 and endorsed by Resolution 168 of CNSP (National 
Council of Private Insurance).
Interviewed by Abecor TV, he made this interesting tes-
timony: "When the reinsurance law was approved, we 
created a commission and started to develop everything 
that would be interesting. This brought enormous je-
alousy to the market because almost everything we've 

Grande homenageado da premiação e ícone do resseguro, 
Carlos Alberto Protasio recebeu troféu do presidente da HDI 
Global, Guillermo Eduardo Leon
Great award honoree and reinsurance icon, Carlos Alberto 
Protasio received a trophy from HDI Global president, 
Guillermo Eduardo Leon
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que nós fizemos em relação à criação dessas circula-
res, foi aprovado. Para nós foi fantástico em termos 
de resultados”.
Dois anos antes da abertura do mercado ressegurador 
(2005), surgiu a Abecor. A entidade nasceu com um pro-
pósito nobre: auxiliar o processo de regulamentação em 
curso e contribuir com a nova visão do corretor, que, a 
partir daquele momento, começava a identificar as me-
lhores práticas de mercado. Ainda em depoimento, Pro-
tasio comentou sobre a criação da entidade: “Quando 
falamos que iríamos criar uma associação para falar de 
resseguro, apareceram umas 60 corretoras que se pro-
puseram a operar e nem sabiam o que iria ser ainda”. Em 
2003, antes mesmo do surgimento da Abecor, começou-
se a definir a natureza de suas operações.

Participação na JLT

Ao final da premiação do 2018 Insurance Corp Awards- 
Melhores do Resseguro, Protasio teceu algumas consi-
derações sobre a sua carreira cinquentenária. Citou o 
ano de 1998, quando foi atuar na JLT com o filho Ro-
drigo. Sem dúvida, Protasio contribuiu para o desen-
volvimento da corretora, graças ao seu conhecimento e 
experiência, amealhados ao longo do tempo. Lá traba-
lhou também com Nicolau Daudt (CEO da holding JLT 
Brasil por 11 anos).
“Com alegria vi também Beatriz, minha filha, trabalhar 
junto com Rodrigo. Tudo tem seu tempo. Satisfeito, me 
aposentei, mas não parei de trabalhar. Hoje continuo 
com pequenos investimentos neste setor e montei uma 
corretora”, revelou Protasio. A corretora a qual se refere 
é Orypaba Rio Administração e Corretagem de Seguros 
e Resseguros, sediada no Rio de Janeiro. 
Protasio considera que “viveu o suficiente” para não se 
impressionar com sucessos e nem para se desesperar 
com frustações como as atuais – referindo-se às situa-
ções de instabilidade econômica e incertezas políticas.
Apesar de reconhecer que os atuais problemas não são 
intrínsecos do país e sim de escolhas equivocadas toma-
das ao longo do tempo, em matéria governamental, ele 
crê na força da sociedade brasileira e da Nação e tam-
bém no futuro da profissão. “Podemos, sim, olhar para 
o nosso futuro e o de nossas famílias. Cada um pode 
colocar o mesmo empenho que dedica às suas ativida-
des, aos seus direitos e deveres como cidadãos”. O re-
cado otimista é fruto da vivência de Protasio nas várias 
empresas pelas quais passou e as inúmeras turbulências 
econômicas que contornou.
Um dos principais homenageados do 2018 Insurance 
Corp Awards, Protasio é uma das memórias vivas da his-
tória do seguro e resseguro brasileiro. Tímido e, ao mes-
mo tempo, simpático com seus interlocutores, ele viveu 
toda a sorte de experiências e nuançes do mercado, so-
bretudo no período que antecedeu e sucedeu a abertura 
do resseguro aos diversos players. “Vemos um segmento 
vigoroso com 16 resseguradoras locais. Isso tudo me dei-
xa muito satisfeito”, ressaltou Protasio, um dos principais 
responsáveis por essa pujança.

done in relation to the creation of these Circulars was 
approved. For us it was fantastic in terms of results".
Abecor emerged two years before the reinsurance 
market opening (2005). The entity was created with a 
noble purpose: to support the ongoing regulatory pro-
cess,  contributing to the broker's new vision, already 
identified with the best market practices. 
Protasio also commented about the entity’s creation: 
"When we said that we would create an association to talk 
about reinsurance, there were some 60 brokerages firms 
that set out to operate, even though they did not even 
know what that was going to be". In 2003, even before the 
foundation of Abecor, the nature of its operations has 
started to be defined.

Participation in JLT

At the end of the 2018 Insurance Corp Awards- Me-
lhores do Resseguro, Protasio made some remarks 
about his fifty- year career. He mentioned the year 
1998, when he started at JLT working with your son 
Rodrigo. Undoubtedly, Protasio cooperated to develo-
pment of the brokerage house in reason of his knowle-
dge and experience accumulated over time. At JLT he 
also worked with Nicolau Daudt (JLT Brasil Holding’s 
CEO for 11 years). 
"With joy I also saw my daughter Beatriz start working 
with Rodrigo. Everything has its timimg. Satisfied I re-
tired but I did not stop working. Today I have small in-
vestments in the sector and also set up a brokerage hou-
se",  revealed Protasio. He refers to the brokerage firm 
Orypaba Rio Administração e Corretagem de Seguros e 
Resseguros, headquarters in Rio de Janeiro. 
Protasio believes that he "lived long enough" not to be 
impressed with triumphs or even to despair of frustra-
tions, referring to today’s economic instability and poli-
tical uncertainties.
Although he recognizes that the current problems are 
not intrinsic to the country, but related to mistaken 
choices made over time, he believes in the strength 
of Brazilian society and the nation, moreover in the 
profession’s future. 
"We have to look ahead and to the future of our families. 
Each one must put the same dedication commitment to 
its activities, rights and duties as citizens".
The optimistic message is the result of Protasio's expe-
rience in the various companies he had worked and the 
innumerous economic turmoil he had contoured.
One of the top highlights of the 2018 Insurance Corp 
Awards, Protasio is part of the Brazilian insurance and 
reinsurance history. Timid and at the same time frien-
dly with his interlocutors, he lived all sorts of experien-
ces and market variations, especially the period before 
and after the opening of the reinsurance market to the 
various players. "Today we see a vigorous segment with 
16 local reinsurers, and this all makes me very satisfied” 
emphasized Protasio.
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Newton Queiroz, CEO da Argo Seguros
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Excellence in specialized market
Excelência no mercado especializado

Argo Seguros possui estratégia focada em produtos de nichos específicos
Argo seguros has strategy focused on specific niches products

Por/by Carlos Pacheco

É possível que uma empresa com apenas sete anos de 
história no Brasil detenha expertise em seu campo de 
atuação? A resposta contraria uma análise apressada dos 
fatos e sinaliza para um exemplo de vigorosa atuação. 
Companhia especializada em seguros de Transportes, 
Riscos Patrimoniais, Responsabilidade Civil Geral e Pro-
fissional, a Argo Seguros opera no país desde 2012.
A empresa é reconhecida no mercado pela qualidade dos 
produtos e excelência no atendimento aos segurados e 
corretores parceiros. Sua estratégia é focada na elabora-
ção de produtos dirigidos a nichos específicos, buscando 
estar sempre próxima dos corretores de seguros.
A companhia figura entre as cinco maiores em Trans-
porte Internacional e de RC Profissional. É subsidiária 
da Argo Group, com sede nas Bermudas, com mais de 
60 anos de experiência e atuação em 134 países. No pri-
meiro trimestre deste ano, o grupo apresentou lucro 
líquido de US$ 91,2 milhões, bem acima dos US$ 24,8 
milhões registrados em igual período do ano passado. 
No Brasil, a Argo Seguros também obteve um bom de-
sempenho de janeiro a março. Segundo o CEO New-
ton Queiroz, o volume de prêmios emitidos no perío-
do atingiu 105% da meta estabelecida e mais de 20% de 
crescimento comparado com o ano anterior. O segundo 
trimestre, apesar de ainda não ter números totalizados, 
segue a mesma perspectiva.
Na sede da empresa, em São Paulo, Queiroz recebeu a re-
portagem de Insurance Corp e teceu comentários sobre 
alguns temas, desde o papel da Argo no mercado, os pro-
dutos oferecidos, automação de soluções e a mobilização 
dos corretores. O executivo possui mais de 20 anos de 
experiência no setor. Assumiu a Argo Seguros no início 
de 2019 (antes Newton foi CEO de um importante grupo se-
gurador para o México e América Central, onde residiu por três 
anos e meio). “A companhia espera crescer este ano, pelo 
menos, 25%, sempre de forma rentável”, considerou. Veja 
os comentários de Queiroz:

Transportes

A Argo pode contribuir muito com o segmento de trans-
portes. Oferecemos soluções para riscos de cargas, ao 
embarcador ou transportador. Possuímos especialização 
no atendimento ao cliente e no gerenciamento de ris-
co, o que possibilita a movimentação das exportações e 

Is it possible for a company with only seven years of his-
tory in Brazil, to have expertise in its field? The answer 
contradicts a rushed analysis of facts and signals an 
example of vigorous action. A company specialized in 
transportation insurance, property risks, general and 
professional liability, Argo Seguros has been operating in 
the country since 2012. 
The company is recognized in the market for product 
quality and excellence in service to policyholders and 
broker partners. Its strategy is focused on the elaboration 
of products aimed at specific niches, always seeking to be 
close to insurance brokers. 
The company ranks among the top five in Internatio-
nal Transportation and Professional Liability. It is a 
subsidiary of Argo Group, headquartered in Bermu-
da, with over 60 years of experience and operations 
in 134 countries. In the first quarter of this year, the 
group posted net income of US$ 91.2 million, well 
above the US$ 24.8 million recorded in the same pe-
riod last year. In Brazil, Argo Seguros also performed 
well from January to March. According to CEO New-
ton Queiroz, the volume of premiums issued in the 
period reached 105% of the target set and more than 
20% growth compared to the previous year. The se-
cond quarter, despite not yet having totaled numbers, 
follows the same perspective.
At the company's headquarters in São Paulo, Queiroz 
hosted Insurance Corp editorial describing on some 
topics, from Argo's role in the market, the products 
offered, automation of solutions and the mobilization 
of brokers. The executive has over 20 years of indus-
try experience. He took charge of Argo Seguros in 
early 2019 (formerly Newton was CEO of a major in-
surance group for Mexico and Central America where 
he resided for three and a half years). "The company 
expects to grow at least 25% this year, always profita-
bly", he said. See Queiroz's comments:

Transportation

Argo can contribute a lot to the transportation segment. 
We offer cargo risk solutions to the shipper or carrier. 
We have expertise in customer service and risk manage-
ment, which enables the movement of exports and im-
ports, as well as interstate traffic of inputs and primary 

CAPA COVER
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importações, além do tráfego interestadual de insumos 
e bens primários. A companhia apoia, por meio de seus 
serviços, a certeza da chegada dos produtos com eficiên-
cia. Nosso plano de gerenciamento de risco avalia como 
minimizar eventuais imprevistos ao cliente.

Seguro garantia

Estamos entre as dez maiores empresas dos Estados Uni-
dos no seguro garantia. Temos a certeza que podemos 
ajudar nesse desenvolvimento no Brasil. Nos alinhamos 
com a estratégia e a expertise global do Grupo Argo. Vol-
tamos a operar neste setor em 2018 de forma ativa e os 
resultados são positivos. Somos focados nesta  especia-
lidade e auxiliamos empresas de médio e grande porte. 
Apresentamos aos parceiros um plano de longo prazo, 
sejam clientes internacionais que já temos, viabilizando 
sua capacidade no Brasil, ou novos clientes nacionais e/
ou internacionais.

Riscos patrimoniais

No setor de property, oferecemos soluções completas 
para bicicletas de alta performance e Riscos Diversos, a 
exemplo de coberturas a equipamentos fotográficos e 
placas fotovoltaicas. No que tange o property tradicional, 
estamos trabalhando no desenvolvimento de soluções 
para pequenos e médios riscos por meio de eficiência 
tecnológica. No que diz respeito à estratégia, focamos 
sempre na qualidade do risco e condições do contrato. 
Queremos nos diferenciar não só no preço, mas na tec-
nologia. Idealizamos soluções que demandam rapidez na 
contratação.

Carteiras "complexas"

Participamos de riscos que não são exatamente os mais 
simples. Nossas carteiras de transportes, garantia e D&O 
são complexas porque gostamos de estruturar soluções. 
Melhoramos o nosso resultado trimestre a trimestre. 
Aliadas ao foco e especialização, demonstramos agilida-
de e eficiência numa escala correta. Afinal, somos uma 
companhia que emitiu R$ 210 milhões em prêmios em 
2018 e alcançamos a liderança nos mercados de E&O e 
seguros para bikes, por exemplo.

Seguro de grande potencial

A Argo tem a convicção de que o Seguro de Responsabili-
dade Civil Profissional é de grande potencial para venda. 
Hoje, esse mercado fatura pouco e poderia crescer dez 
vezes mais. Conforme a cultura do seguro for sendo dis-
seminada entre as pessoas, conseguiremos comercializar 
produtos como esse sem dificuldades. Podemos oferecer 
E&O a um grande corpo médico de determinados hos-
pitais, que exigirá um aporte considerável de recursos, 
ou até um médico que precisa de um limite menor. É um 
amplo espectro no atendimento. Sem dúvida, o seguro 
RC mostra um potencial interessante de crescimento no 
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goods. The company supports, through its services, the 
arrival certainty of products efficiently. Our risk mana-
gement plan assesses how to minimize any unforeseen 
customer issues.

Surety

We are among the top ten US companies in surety. 
We are sure that we can help in Brazil’s develope-
ment. We align with Argo Group's strategy and glo-
bal expertise. We returned to operate in this sector 
in 2018 actively and the results are positive. We are 
focused on specialty and help medium or large fir-
ms. We present our partners with a long-term plan, 
whether they are the international clients we already 
have, enabling their capacity in Brazil, or new natio-
nal and/or international clients.

Property risks   

In the property sector, we offer complete solutions for 
high performance bikes and miscellaneous hazards, 
such as coverage for photographic equipment and 
photovoltaic plates. Regarding traditional property, 
we are working on developing solutions for small and 
medium risks through technological efficiency. When 
it comes to strategy, we always focus on risk quality and 
contract conditions. We like to differentiate ourselves 
not only in price but in technology. We idealize solu-
tions that demand fast hiring.

"Complex" portfolio  

We participate in risks that are not exactly the sim-
plest. Our transportation, surety and D&O portfolios 
are complex because we like to structure solutions. We 
improved our results quarter by quarter. Combined 
with focus and expertise, we demonstrate agility and 
efficiency on the right scale. After all, we are a company 
that issued R$ 210 million in premiums in 2018 and 
achieved leadership in the E&O and bike insurance 
markets, for example.

High potential insurance   

Argo is convinced that Professional Liability Insu-
rance has great potential for sale. Today, this market 
makes little money and could grow ten times as much. 
As the insurance culture is spreading among people, 
we will be able to market products like this without 
difficulty. We can offer E&O to a wide medical corps 
of certain hospitals, which will require considerable 
resources, or even a medical doctor who needs a lower 
limit. It is a broad spectrum in services. Undoubte-
dly, liability insurance shows an interesting potential 
for growth in Brazil. It is noteworthy that we offer 
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Brasil. Vale ressaltar 
que oferecemos so-
luções para mais de 
40 profissões (como 
engenheiros, médi-
cos e contadores) via 
nossa plataforma di-
gital, com limites até 
R$ 1 milhão.

Automatização dos 
processos

Nosso time da área 
de transportes é en-
xuto, mas consegue 
obter excelentes re-
sultados. Porquê? É 
a automação. Nossa 
plataforma digital é 
uma das responsá-
veis por nossa liderança no mercado de E&O. O mun-
do corporate nunca será 100% digital, até porque você 
precisa estabelecer contato direto com o underwriting e 
o corretor, por exemplo. Mas, por outro lado, é preciso 
automatizar os processos e ganhar eficiência e escala – 
o cliente gosta disso e corretor também. Acreditamos 
em uma estrutura enxuta, agregando pessoal capacita-
do, e com a automatização. Por isso, conseguimos ter 
lucro não só no Brasil como no exterior. Desde 2012, 
a empresa trabalha com seguros digitais e está sem-
pre um passo à frente do mercado pelo seu tamanho 
e eficiência. Entendemos as necessidades do setor e do 
cliente brasileiro. 

Laboratório de produtos

Não considero adequado lançar produtos digitais (ou 
tradicionais) sem antes testá-los. Hoje, para se criar um 
produto e aprovar, o custo é alto no processo. Antes dis-
so, a Argo testa o conceito. Funcionou, então nós vamos 
pensar na digitalização e as soluções submetidas a um 
laboratório. Todas as equipes da seguradora estão envol-
vidas nisso.

Unidades da companhia

A Argo está dividida em duas unidades: a de Consumer, 
responsável pelos produtos com distribuição intensa – 
digital, grupo de afinidades e/ou facility – e a corporativa, 
que cuida de riscos médios e grandes. Na área corporati-
va, inovamos com a automação. Há corretores que aten-
dem clientes nas duas unidades e há quem trabalhe em 
uma ou outra. De forma geral, nas operações da Argo, 
todos vendem. Se a apólice não estiver bem definida ou 
se houver problemas na regulação do sinistro, a empre-
sa vai perder uma venda. Afinal, somos uma empresa de 
serviços e tudo tem de funcionar bem.

A companhia está dividida nas unidades de Consumer e a corporativa
The company is divided into Consumer units and the corporate 
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solutions to over 40 
professions (such as 
engineers, doctors 
and accountants) via 
our digital platform, 
with limits up to R$ 
1 million.

Process
automation     

Our transportation 
team is lean, but it 
gets excellent re-
sults. Why? It is the 
automation. Our di-
gital platform is one 
of responsible for 
our leadership in the 

E&O market. The corporate world will never be 100% 
digital, because you need to make direct contact with 
the underwriting and the broker, for example. But on 
the other hand, you need to automate processes and 
gain efficiency and scale - the customer likes it and 
broker as well. We believe in a lean structure, adding 
skilled people, and with automation. Therefore, we 
were able to make a profit not only in Brazil but abro-
ad. Since 2012, the company has been working with di-
gital insurance and has always been one step ahead of 
the market for its size and efficiency. We understand 
the needs of the industry and the Brazilian customer.

Product lab     

I do not consider it appropriate to launch digital (or 
traditional) products without first testing them. To-
day, to create a product and approve, the cost is high 
in the process. Prior to this, Argo tests the concept. It 
worked, so we'll think about digitization and the solu-
tions submitted to a lab. All insurer teams are invol-
ved in this.

Company units     

Argo is divided into two units: Consumer, responsible 
for products with intense distribution - digital, affini-
ty group and / or facility - and corporate, which takes 
care of medium and large risks. In the corporate area, 
we innovate with automation. There are brokers who 
serve clients in both units, and some work in one or 
the other. Overall, at Argo's operations, everyone sells. 
If the policy is not well defined or if there are problems 
adjusting the claim, the company will lose a sale. After 
all, we are a service company and everything has to 
work well.
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Plataforma Protector

Vamos relançar a plataforma, com novo visual. Iremos 
ressaltar os diferenciais da época de seu lançamento, em 
2012, e os de agora. O diferencial é por produto. O limite 
de contratação de nosso RC Profissional se estende até 
R$ 1 milhão. Eu diria que esse é um mercado de corre-
tores especializados. O profissional precisa saber vender 
o produto para médicos, engenheiros, advogados, conta-
dores, arquitetos, esteticistas, entre outros. Há um dado 
que nos deixa muito satisfeitos: ao analisar os dados do 
Protector, percebemos a adesão de um grande núme-
ro de corretores, mais de 5 mil cadastrados. Por outro 
lado, constatamos seguradoras que querem entrar nesse 
mercado porque veem nele um nicho interessante. Mas 
não surtirá efeito a tentativa de massificar um produto 
de 'cauda longa'. Qualquer ajuste só trará resultados em 
longo prazo. Eu só espero que o mercado não queira 'co-
moditizar' uma carteira que não possui a característica 
de commodity.

Experiência dos roadshows

Eu sempre defendi que o mercado não pode estar circuns-
crito em grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. 
Há muito potencial fora destes centros. Olhando nós, como 
seguradoras, a nossa obrigação é sair da matriz, visitar ou-
tros estados e explicar o conceito e visão da Argo, além de 
disseminar a cultura do seguro. O objetivo é nos tornar 
uma opção aos corretores, que, muitas vezes, gostariam de 
trabalhar conosco, mas nem sabiam de nossa existência. 
Os executivos da empresa explicam como funcionam suas 
respectivas áreas. Já fizemos roadshows em Belo Horizonte 
(MG) e Londrina (PR). Outras visitas já estão agendadas.

Argo e o mercado

A Argo espera crescer este ano, pelo menos, 25%. A ideia é 
que esse crescimento seja contínuo e rentável. Existem mui-
tas oportunidades a serem prospectadas. Houve melhora na 
penetração do seguro no Brasil, mas temos um longo ca-
minho a percorrer. Há falta de soluções para vários tipos de 
clientes. Precisamos de 
produtos corretos e co-
berturas e preços ade-
quados. Acreditamos 
no conceito de prote-
ção e seguro, ou seja, 
sempre visamos ter o 
segurado amparado. É 
com esse espírito que 
objetivamos crescer 
nossa empresa de ma-
neira exponencial nos 
próximos anos, sempre 
com lucro operacional; 
obviamente com o tra-
balho dos nossos corre-
tores e parceiros.

Estrutura da Argo é enxuta e agrega pessoal capacitado, com automatização
Argo structure is lean and adds skilled personnel, with automation

CAPA COVER

Protective Platform   

Let's relaunch the platform with a new look. We will 
highlight the differentials of the time of its launch in 
2012, and those of now. The differential is per pro-
duct. The hiring limit of our Professional Liability 
(RC) extends up to R$ 1 million. I would say this is a 
specialized broker market. The professional needs to 
know how to sell the product to doctors, engineers, 
lawyers, accountants, architects, beauticians, among 
others. There is a fact that makes us very happy: when 
analyzing the data of the Protector, we noticed the 
adhesion of a large number of brokers, more than 
5,000 registered. On the other hand, we find insurers 
that want to enter this market because they see an in-
teresting niche in it. But the attempt to massify a 'long 
tail' product will have no effect. Any adjustment will 
only bring long term results. I just hope the market 
doesn't want to 'commoditize' a portfolio that doesn't 
have the commodity feature.

Roadshow experience   

I have always argued that the market cannot be circums-
cribed in major capitals like São Paulo and Rio de Janeiro. 
There is a lot of potential outside these centers. Looking 
at us as insurers, our obligation is to leave headquarters, 
visit other states and explain Argo's concept and vision, 
and spread the insurance culture. The target is to make 
us an option for brokers, who often would like to work 
with us but didn't even know about our existence. Com-
pany executives explain how their respective areas work. 
We have done roadshows in Belo Horizonte (MG) and 
Londrina (PR). Other visits are already scheduled.

Argo and the market     

Argo expects to grow at least 25% this year. The idea is for 
this growth to be continuous and profitable. There are 
many opportunities to be prospected. Insurance pene-
tration has improved in Brazil, but we have a long way to 
go. There is a lack of solutions for various types of custo-

mers. We need the ri-
ght products and the 
right coverages and 
prices. We believe in 
the concept of pro-
tection and insuran-
ce, that is, we always 
aim to have the insu-
red protected. It is in 
this spirit that we aim 
to grow our company 
exponentially in the 
coming years, always 
with operating pro-
fit; obviously with the 
work of our brokers 
and partners. 
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Menos de um ano 
após ser fundada, a 
Associação das Mu-
lheres do Mercado de 
Seguros (AMMS), pri-
meira do gênero no 
Brasil, tem bons mo-
tivos para comemorar 
os resultados obtidos. 
A entidade conquistou 
visibilidade e reco-
nhecimento, princi-
palmente em razão do 
sucesso de seus even-
tos mensais, que, em 
geral, vem superando 
as expectativas. Re-
sultado: os auditórios 
ficam lotados no eixo 
Rio-São Paulo com 
intensa participação 
da plateia. A AMMS é 
comandada por executivas de prestígio no mercado de se-
guros e profissionais vitoriosos em suas respectivas ativida-
des, também ligadas, direta ou indiretamente, a esse setor.
Somente de janeiro a julho de 2019, já foram realizados sete 
eventos, que reuniram mais de 700 profissionais do merca-
do. O foco, na maioria das vezes, é voltado a temas de gran-
de relevância para as mulheres, como o empoderamento 
feminino, as dificuldades enfrentadas na ascensão profissio-
nal, especialmente na busca de cargos de direção, violência, 
discriminação no mundo corporativo, entre outros. Foram 
realizados também encontros sobre questões de extrema im-
portância para o setor de seguros como um todo, a exemplo 
dos debates sobre os 11 anos da abertura do mercado do res-
seguro em abril e os reflexos da inovação e do mundo digital 
no mercado em fevereiro. A presidente da associação, Mar-
go Black, assegura que a entidade tem “grandes planos” para 
breve. “Podemos ser um exemplo para outros mercados da 
América Latina. Precisamos de todas vocês”, conclama.
Segundo a vice-presidente da AMMS, Simone Vizani, a 
missão da associação é estimular o desenvolvimento pro-
fissional da mulher no mercado de seguros.  “A AMMS quer 
ser reconhecida por propagar e ajudar as boas práticas de 
inclusão. Precisamos mudar a ideia que somente homens 
podem fechar bons negócios”, observa a executiva. 

Less than a year af-
ter been founded, 
the Insurance Market 
Women's Association 
(AMMS), the first of 
its kind in Brazil, has 
good reason to cele-
brate results. The en-
tity has gained visibi-
lity and recognition, 
mainly due to the 
success of its monthly 
events, which, in ge-
neral, has been excee-
ding expectations. Re-
sult: the auditoriums 
are crowded on the 
Rio-São Paulo axis 
with intense audience 
participation. AMMS 
is led by prestigious 
insurance executives 

and professionals who are victorious in their respective 
activities, also directly or indirectly linked to the sector.
Solely from January to July 2019, seven events have 
already been held, which brought together over 700 
market professionals. Mostly, focused on topics of gre-
at relevance to women, such as female empowerment, 
the difficulties faced in professional advancement, es-
pecially in the search for leadership positions, violence, 
discrimination in the corporate world, among others. 
Meetings were also held on issues of upmost importan-
ce to the insurance industry as a whole, such as discus-
sions on the 11 years of reinsurance market opening in 
April and the reflections of innovation and the digital 
world in the market in February.
The association's president Margo Black, assures the 
organization has "big plans" soon. “We can be an exam-
ple for other Latin American markets. We need all of 
you” she calls out. According to AMMS Vice President 
Simone Vizani, the association's mission is to stimula-
te women's professional development in the insurance 
market. “AMMS wants to be recognized for propaga-
ting and helping good inclusion practices. We need to 
change the idea that only men can make good deals”, 
says the executive.

Strong women representation in the sector
Forte representação feminina no setor

Associação é comandada por executivas de sucesso no mercado
Association is led by successful executives in the market

DESTAQUE

Entidade comandada por executivas conquista prestígio com a realização de eventos
Entity run by executives achieves prestige in holding events
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Presidente da AMMS, Margo Black está entre as 100 mulheres mais influentes no setor de seguros e resseguro do mundo
AMMS President Margo Black is among the 100 most influential women in the insurance and reinsurance industry in the world

HIGHLIGHT

Patrocinadores

A entidade ressalta a importância dos patrocinadores 
que viabilizaram todos os eventos, divididos em cin-
co categorias – “Black”, “Platinum”, “Gold”, “Silver” 
e “Bronze”. Mais de 15 empresas de seguros e resse-
guros, grandes escritórios de advocacia, corretoras 
de resseguro e prestadoras de serviços dão o suporte 
necessário para o sucesso das realizações da AMMS. 
Além disso, as associadas, que marcam presença em 
todos os encontros e contribuem com mensalidades, 
são o outro pilar que ajudam a entidade a ficar cada 
vez mais forte.

Sponsors

The entity emphasizes the sponsorship importan-
ce that made all the events possible, shared into five 
categories - "Black", "Platinum", "Gold", "Silver" and 
"Bronze". More than 15 insurance and reinsurance 
companies, large law firms, reinsurance brokers and 
service providers, presented the necessary support 
for the success of AMMS's achievements. In addi-
tion, the associates, who are present at all meetings 
and contribute monthly fees, are the other pillar that 
helps the organization to get stronger.

Eventos já realizados pela AMMS

Janeiro – “Mulheres Chefes de Família - Responsa-
bilidades e Desafios”
Fevereiro – “Mundo Digital: Novas Tecnologias & 
Carreira”
Março – “Homenagem ao Dia Internacional da Mulher”
Abril – “Mercado de Resseguros - 11 Anos Depois”
Maio – “Os Desafios da Maternidade x Carreira 
Sustentável”
Junho - “Viés Inconsciente: Desconstruindo Pre-
conceitos”
Julho – Festa julina
Agosto - “Empoderamento a sua Importância no 
Combate à Violência Contra a Mulher”

Events already held by AMMS

January - “Women Heads of Families - Responsibili-
ties and Challenges”
February - “Digital World: New Technologies & Career”
March - “Tribute to International Women's Day”
April - “Reinsurance Market - 11 Years Later”
May - “The Challenges of Motherhood x Sustainable 
Career”
June - “Unconscious trend: Deconstructing Prejudices”
July - Julina Party
August - “Empowering Its Importance in Combating 
Violence Against Women”
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A Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fe-
nacor) decidiu não apenas impressionar e surpreen-
der os profissionais do setor com a escolha de temas 
palpitantes que formarão o cardápio de um dos mais 
importantes eventos do seu gênero no Brasil. A esco-
lha do local – a paradisíaca Costa do Sauípe, no lito-
ral norte da Bahia – não poderia ser mais sugestiva. 
Localizado a 76 quilômetros de Salvador, exibe um 
complexo sofisticado de resorts, ao longo de 6 km de 
praias cercadas por coqueirais. 
Entre os dias 10 e 12 de outubro próximo o 21º Con-
gresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, o 5º Con-
gresso Brasileiro de Saúde Suplementar e a 20ª edi-
ção da tradicional Feira de Negócios (Exposeg) deverá 
atrair, além, obviamente dos corretores de todas as 
regiões do país, executivos, seguradores e especialis-
tas de várias áreas. A Fenacor espera realizar um con-

The National Federation of Insurance Brokers (Fe-
nacor) has decided not only to impress and surpri-
se industry professionals with the choice of thrilling 
themes that will form the menu of one of the most 
important events of its kind in Brazil. The choice of 
location - the paradisiacal Costa do Sauipe, on the 
northern coast of Bahia - could not be more sugges-
tive. Located 76 kilometers from Salvador, it boasts a 
sophisticated resort complex, along 6 kilometers of 
beaches surrounded by coconut groves.
Between the 10th and 12th of October, the 21st Bra-
zilian Congress of Insurance Brokers, the 5th Brazi-
lian Congress of Supplementary Health and the 20th 
edition of the traditional Business Fair (Exposeg) 
should attract, besides, obviously, the brokers from 
all regions of Brazil, country, executives, insurers and 
experts from various areas. Fenacor expects to hold 

Unique experience in paradise
Experiência única no paraíso

Evento tradicional da categoria será realizado em outubro num cenário deslumbrante 
Traditional category event will be held on stunning scenery in october

Costa do Sauípe exibe complexo sofisticado de resorts, ao longo de 6 km de praias cercadas por coqueirais
Costa do Sauípe:  it boasts a sophisticated resort complex, along 6 kilometers of beaches surrounded by coconut groves

CONGRESSO DOS CORRETORES
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BROKER’S CONGRESS

gresso que supere, não só em termos de número de 
participantes, mas em relação ao nível das apresenta-
ções, que, por sua vez, já tinha atendido às expectati-
vas da edição de 2017, em Goiânia (GO). Até porque a 
federação confirmou as participações de palestrantes 
internacionais, inclusive dos Estados Unidos.
O objetivo central do encontro é o de promover o 
debate dos principais assuntos de interesse dos cor-
retores de seguros e do mercado. Já na Exposeg se-
rão apresentadas novidades em produtos e serviços, 
além de proporcionar networking com os profissio-
nais das cinco regiões e também de países vizinhos. O 
ambiente é um ingrediente a mais e fundamental: as 
atrações da costa baiana.
O presidente da Fenacor, Armando Vergilio, adian-
tou os temas a serem tratados no congresso, entre 
os quais as insurtechs, plataformas digitais, merca-
do marginal, Reforma da Previdência, entre outros. 
“Nossa intenção é oferecer uma experiência única aos 
congressistas, conciliando atividades técnicas e de la-
zer para suas famílias, em clima de férias inesquecí-
veis”, ressaltou Vergílio.

Shows

Os profissionais que garantirem a sua inscrição terão 
direito também a workshops interativos, programa-
ção social (shows) e sorteios de carros zero-quilô-
metro. No dia da abertura (10), a megaestrela do axé, 
Claudia Leitte, fará um show, que promete não dei-
xar “ninguém de pé”, com um repertório recheado de 
seus principais sucessos.  A apresentação de Claudi-
nha aquecerá o início dos trabalhos.
No dia 11, a descontração geral passa pelo stand up do 
comediante Rafael Cortez. A exemplo de suas últimas 
apresentações, Cortez falará de experiências do cotidia-
no, do mundo da política e, obviamente, contará piadas 
“quase reais”. Após o comediante, entre em cena a can-
tora Ju Moraes. Baiana de Salvador, Ju já se apresentou 
ao lado de Claudia Leitte e Ivete Sangalo. Sua especiali-
dade é o samba, com algumas pitadas de reggae.
E para comemorar o “Dia do Corretor” (12 de outu-
bro), em grande estilo, a Fenacor contratou um trio 
elétrico, que fará minimicareta a cargo da Banda Ara 
Ketu, grupo de axé e pagode baiano fundado em 1980. 
Em alguns eventos de sindicatos de corretores a fór-
mula da minimicareta acabou dando certo, animando 
a todos os participantes. O nome Ara Ketu é também 
conhecido como Povo de Ketu, que é sua tradução a 
partir da língua ioruba. 
Além dos shows e sorteios de carros zero-km, Vergi-
lio promete outra surpresa no dia 12. Não revela do 
que se trata e faz mistério. A Fenacor trabalha para 
realizar um congresso que surpreenda na forma e no 
conteúdo e fique registrado na memória do corretor 
de seguros. Os painéis técnicos qualificados e a pro-
gramação de lazer e entretenimento, num único pa-
cote, por si só já seria um prêmio aos privilegiados 
participantes. (CAP)

a congress that exceeds not only in terms of the num-
ber of participants, but also in terms of the level of 
the presentations, which, in turn, had already atten-
ded the expectations of the 2017 edition in Goiânia 
(GO). Even because the federation confirmed the par-
ticipation of international speakers, including from 
United States.
The meeting’s main objective is to promote the debate 
of important subjects that interests insurance brokers 
and the market. Exposeg will present new products 
and services, as well as networking with professionals 
from five regions and neighboring countries. The en-
vironment is one more and fundamental ingredient: 
the attractions of the Bahia coast.
Fenacor’s president, Armando Vergilio, advanced the 
topics to be addressed in the congress, including in-
surtechs, digital platforms, marginal market, Social 
Security Reform, among others. "Our intention is to 
offer a unique experience to atendees, combining te-
chnical and leisure activities for their families, in an 
unforgettable holiday climate", said Vergílio.

Concerts

Professionals that guarantee registration will also be 
entitled to interactive workshops, social program-
ming (shows) and zero-kilometer car raffles. On 
the opening day (10), axé’s mega star Claudia Leitte 
will play a show that promises not to leave "anyone 
standing", with a repertoire filled with her main hits. 
Claudinha's presentation will warm up the beginning 
of the event.
On the 11th, the broad relaxation goes through the 
stand up of comedian Rafael Cortez. Following his la-
test presentations, Cortez will talk about everyday ex-
periences, the political world and, of course, will tell 
“almost real” jokes. After the comedian, the stage co-
mes the singer Ju Moraes. From Salvador, Bahia, Ju has 
performed alongside Claudia Leitte and Ivete Sangalo. 
Hes specialty is samba, with a few hints of reggae.
To commemorate “Broker's Day” (october 12), in sty-
le, Fenacor hired an electric trio, which will play the 
mini-band in charge of the Ara Ketu Band, Bahian axé 
and pagode group founded in 1980. Broker’s unions, 
the formula of the mini-ticket ended up working, en-
couraging all the participants. The name Ara Ketu is 
also known as Ketu People, which is its translation 
from the Yoruba language.
In addition to the zero-km car raffle and shows, Ver-
gilio promises another surprise on the 12th. Fenacor 
works to hold a congress that is surprising in its form 
and content and is recorded in the insurance broker's 
memory. Qualified technical panels and leisure and 
entertainment programming in one package alone 
would be a prize to the privileged participants. (CAP)



30 JULHO • AGOSTO / 2019

SEGURO RURAL

Em 2019, estima-se um 
crescimento de 2% do 
agronegócio, o que deve 
produzir algum reflexo 
positivo no PIB. Enquan-
to isso, grandes exten-
sões de áreas agricultá-
veis no Brasil continuam 
à mercê da própria sorte. 
Em junho, quando o go-
verno federal anunciou 
o lançamento do Plano 
Safra e o consequente 
aporte de recursos para o 
seguro rural, houve uma 
tímida comemoração 
por parte dos produtores 
e técnicos do agronegó-
cio. Por quê?
Hoje, dos poucos mais 
de 62 milhões de hecta-
res agricultáveis no Bra-
sil, apenas 4,7 milhões 
(ou 7,5%) possuem algum 
tipo de proteção. O valor 
segurado, em 2018, to-
talizou R$ 12,5 bilhões, 
beneficiando 42 mil pro-
dutores. O governo quer 
aumentar o número de 
beneficiados para 150 
mil. No ano passado, a subvenção do governo para paga-
mento das apólices girou em torno de R$ 370,5 milhões. 
Para a safra 2019/2020 o governo promete subsídio de 
R$ 1 bilhão, o que, segundo técnicos do Ministério da 
Agricultura, seria suficiente para ampliar a área cobertu-
ra até 15,6 milhões de hectares. Nesta perspectiva, o valor 
previsto para subvenção ao seguro deverá girar em tor-
no de R$ 600 milhões. Mas, segundo especialistas, com 
o contingenciamento o valor cai para R$ 400 milhões. 
Produtores e líderes de entidades consideram ideal, em 
matéria de subvenção algo próximo a R$ 1,7 bilhão. Uma 
das vantagens nesse acréscimo seria a possibilidade de 
melhor mitigar a dimensão do risco no campo.

In 2019, agribusiness 
growth is estimated at 
2%, which should pro-
duce some positive im-
pact on GDP. Meanwhi-
le, large tracts of arable 
land in Brazil remain at 
the mercy of their own 
fate. In June, when the 
federal government an-
nounced the launch of 
the Safra Plan and the 
consequent contribu-
tion of funds to rural 
insurance, there was a 
timid celebration by the 
agribusiness producers 
and technicians. Why?
Today, of the few more 
than 62 million hectares 
of arable land in Bra-
zil, only 4.7 million (or 
7.5%) have some kind of 
protection. The insured 
amount in 2018 totaled 
R $ 12.5 billion, benefi-
ting 42,000 producers. 
The government wants 
to increase the num-
ber of beneficiaries to 
150,000. Last year, the 

government subsidy for policy payments was around 
R $ 370.5 million.
For the 2019/2020 crop the government promises a 
subsidy of $ 1 billion, which, according to technicians 
from the Ministry of Agriculture, would be enough to 
expand the coverage area to 15.6 million hectares. In 
this perspective, the estimated amount for insurance 
subsidy should be around R $ 600 million. But, accor-
ding to experts, with the contingency the value drops 
to $ 400 million. Producers and leaders of entities con-
sider subsidy close to R $ 1.7 billion. One of the advan-
tages of this addition would be the possibility of better 
mitigating the risk dimension in the field.

Countryside quality protection 
Qualidade na proteção no campo 

Mercado de oportunidades: apenas 10% das áreas agrícolas possuem cobertura no Brasil
Market opportunities: only 10% of producers have coverage for their crop

Rodrigues: “seguro rural é a ‘pedra de toque’ para a agricultura brasileira”
Rodrigues: “agrinsurance is the 'cornerstone' for brazilian agriculture”

Por/by Carlos Alberto Pacheco
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AGRI INSURANCE

As seguradoras, por sua vez, entendem que o tamanho 
do mercado não subsidiado aponta um terreno impor-
tante espaço para o governo aumentar ainda mais a 
quantia disponibilizada. A realidade do seguro agrícola 
no país – apenas 10% das áreas são passíveis de prote-
ção, enquanto os Estados Unidos registram 90% - ainda 
é tímida comparada ao desempenho de todas as cadeias 
produtivas em relação ao Produto Interno Bruto. O PIB 
do agronegócio, de R$ 1,43 trilhão, corresponde a 21% do 
brasileiro (R$ 68 trilhões).

Segurança alimentar

Considerada uma das maiores autoridades do setor de 
agronegócio no Brasil, o coordenador do Centro de 
Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ex-
ministro da Agricultura Roberto Rodrigues é um de-
fensor intransigente do seguro rural pelo grande po-
tencial que ainda permanece inexplorado. “O seguro 
rural é a ‘pedra de toque’ para a agricultura brasileira”, 
definiu Rodrigues, em evento recente em São Paulo, 
ao argumentar que esta forma de proteção estabiliza a 
renda ao produtor. 
Segundo Rodrigues, o seguro deve ter respaldo de alguns 
instrumentos como tecnologia de ponta e zoneamento 
agroecológico. “Há 40 anos, venho defendendo a prote-
ção ao campo como importante alavanca de produtivi-
dade”, ressaltou.  A ampliação do seguro rural potenciali-
za sua proposta de segurança alimentar.
O ex-ministro Rodrigues destacou projeção da Organi-
zação para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) de que o mundo precisará aumentar sua pro-
dução de alimentos em 20% até 2020 para abastecer as 
populações. Contudo, essa meta só poderá ser atingida, 
segundo a entidade, se o Brasil aumentar sua produção 
em pelo menos que 40%. Este é um desafio inatingível?
Para Rodrigues, a meta ousada está assentada em três 
pilares obrigatórios: incremento à tecnologia tropical, 
terra disponível e recursos humanos qualificados. “Entre 
as safras 1990/91 e 2018/2019 a expansão tecnológica foi 
extraordinária. Nenhum país do mundo conseguiu isso 
em tão pouco tempo”, emendou. No período compreen-
dido entre as duas safras, a área plantada cresceu 66% e a 
produção mais de 300%. Sobre o desafio à produção bra-
sileira, o ex-ministro acredita que o percentual pode ser 
alcançado, desde que haja uma “estratégia” definida. Tal 
estratégia reside em projeto de sua autoria denominado 
“Uma plataforma para o Brasil”.
Essa plataforma engloba uma série de propostas, prio-
ridades e ações para que o Brasil se torne referência 
mundial nas cadeias de produção, sobretudo a de ali-
mentos. “Esse não é simplesmente um plano de go-
verno. É um plano de Estado para 2030”, justificou. A 
plataforma defende o abastecimento interno com qua-
lidade e preços compatíveis. Em sua análise o Brasil 
precisa assumir a posição de “campeão da segurança 
alimentar” no planeta, com o engajamento de toda a 
sociedade. E o seguro rural pode ser um dos protago-
nistas deste processo.

Insurers, in turn, understand that the size of the unsub-
sidized market points to an important ground for the 
government to further increase the amount made avai-
lable. The reality of agricultural insurance in the country 
- only 10% of the areas can be protected while the Uni-
ted States has 90% - is still timid compared to the per-
formance of all production chains in relation to Gross 
Domestic Product. Agribusiness GDP, of R $ 1.43 trillion, 
corresponds to 21% of the Brazilian (R $ 68 trillion).

Food safety

Considered one of the sector’s leading authorities and 
scholars in Brazil, Agribusiness Center of Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) coordinator and former Agricul-
ture Minister Roberto Rodrigues is an  agrinsurance 
uncompromising defender for the big potential that 
remains untapped. “Agrinsurance is the 'cornerstone' 
for Brazilian agriculture”, defined former Minister Ro-
drigues, in a recent event in São Paulo, arguing that 
this form of protection stabilizes producer income.
According to Rodrigues, insurance must be backed by 
some instruments such as state-of-the-art technology 
and agro-ecological zoning. “For 40 years, I've been 
advocating field protection as an important produc-
tivity lever”, concluded Rodrigues. The expansion of 
agrinsurance enhances its proposal for food safety.
Rodrigues highlighted the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) projection that 
the world will need to increase its food production by 
20% by 2020 to supply populations. However, this goal 
can only be achieved, according to the entity if Brazil 
increases its production by at least 40%. Is this an unat-
tainable challenge?
For the former minister, the goal is based on three 
mandatory pillars: increase in tropical technology, 
available land and qualified human resources. “Be-
tween the 1990/91 and 2018/2019 harvests the tech-
nological expansion was extraordinary. No country 
in the world has achieved this in such a short time”, 
he amended. In the period between the two harvests, 
planted area grew by 66% and production by more 
than 300%. Regarding the challenge to Brazilian pro-
duction, Rodrigues believes that the percentage can 
be reached, provided there is a defined "strategy". 
This strategy resides in a project of his own called “A 
platform for Brazil”.
This platform encompasses a series of proposals, prio-
rities and actions to make Brazil a world reference in 
the production chains, especially the food chain. “This 
is not simply a government plan. It is a state plan for 
2030”, he justified. The platform defends domestic su-
pply with quality and compatible prices. In his analysis 
Brazil needs to assume the position of “champion of 
food safety” on the planet, with the engagement of the 
whole society. And agrinsurance can be one of the pro-
tagonists of this process.
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Por Carlos Alberto Pacheco

ESPECIAL

Ataques invisíveis
a qualquer hora
Criminosos cibernéticos ameaçam a reputação das empresas e 
podem vencer a guerra contra a segurança
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As ameaças virtuais que na-
vegam nas redes de todo 
o planeta não encontram 

obstáculos e ne, poupam a integri-
dade de empresas, pessoas e quem 
quer que seja. Um terrível exem-
plo vem da África do Sul. No final 
de julho, um vírus deixou a cidade 
de Joanesburgo às escuras. O vírus 
atingiu implacavelmente a empre-
sa responsável pelo abastecimento 
de eletricidade, a City Power, crip-
tografando todo o seu banco de 
dados e rede. Os clientes ficaram 
impedidos de acessar o site do ór-
gão, verificar pagamentos e débi-
tos ou fazer upload de faturas até 
que todos os aplicativos afetados 
tenham sido recriados. 
O vírus é do tipo ransomware, que 
impede os usuários de acessar o 
sistema e exige o pagamento de 
resgate para recuperar o acesso. É 
também conhecido como malware.
O mundo corporativo é um cená-
rio ideal para esse tipo de ação de-
letéria, com a grande exposição de 
empresas de todos os matizes – se-
guradoras, corretoras, financeiras 
e resseguradoras inclusive. 
O Brasil é um alvo natural e de-
monstra estar em situação de vul-
nerabilidade. Nos últimos anos 
cresceu de forma substancial o 
ataque de crimosos cibernéticos 
por uma razão muito simples:  país 
é um celeiro de mercados emer-
gentes com perspectivas de cres-

cimento e as empresas nacionais 
estão em risco permanente. 
O estudo Cyber View produzido 
pela Marsh/JLT sobre segurança 
digital no Brasil traz dados alar-
mantes. Segundo o levantamento, 
46,3% das empresas entrevistadas 
consideram importante, mas não 
prioritária a segurança contra ata-
ques cibernéticos e 44,2% não pos-
suem sequer planos de contingên-
cia ou orçamento para combater 
catástrofes virtuais.
Ainda segundo a pesquisa, 55,4% 
das empresas afirmam ter 100% de 
dependência do uso de tecnologia 
em diversas etapas de suas ativida-
des e 35% podem ter paralisações 
severas diante de uma crise tecno-
lógica. Segundo dado preocupan-
te: 62,7% das organizações entre-
vistadas não adotam medidas de 
prevenção de danos ao contratar 
fornecedores que conversem com 
os seus sistemas e 81% não possuem 
seguro para riscos cibernéticos.
A especialista em riscos ciberné-
ticos da Marsh/JLT, Marta Schuh, 
aponta uma contradição: se, por 
um lado, as empresas investem 
muito em inovação tecnológica, 
automação operacional e informa-
tização de distribuição e logística, 
por outro, estão pouco atentas aos 
riscos incorporados destes investi-
mentos. “Uma interrupção ou pa-
ralisação na produção, no proces-
so de distribuição ou mesmo um 

vazamento de dados de clientes, 
pode causar prejuízos significati-
vos”, adverte Marta.

Proteção de dados

Há tempos que a segurança ciber-
nética no país precisava de uma  
legislação contra um poderoso 
inimigo. Então surgiu a Lei 13.709 
ou Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), que completou um ano 
desde a sua sanção pelo Palácio 
do Planalto, embora entre em vi-
gor somente em agosto de 2020. 
Várias empresas se anteciparam 
e já estão tomando providencias 
para se adequarem às exigências 
da lei, tornando seus mecanismos 
de proteção mais eficazes e méto-
dos diferenciados de coleta e trata-
mento de dados.
Contudo, a LGPD exige um proces-
so com alto nível de complexidade 
e adequação. Pouco mais de 30% das 
instituições financeiras afirmam já 
estar em condições de atender aos 
dispositivos da lei. “Vale lembrar 
que, em 2018, o Banco Central pu-
blicou a Resolução 4.658 estabele-
cendo novos critérios de políticas 
de segurança cibernética aplicáveis 
a instituições que incluem bancos, 
financeiras, corretoras e segurado-
ras”, lembra a gerente de Financial 
Lines, Cyber & Liability da Generali 
Global Corporate & Commercial, 
Mariana Ortiz.
Um dos principais méritos da 
LGPD é o de estabelecer que a 
transmissão da coleta de dados 
só pode ser efetuada apenas me-
diante autorização do titular. Há 
dois pilares importantes neste 
processo – oferecer segurança no 
tráfego das informações e trans-
parência no uso de dados pessoais. 
Números mais recentes, segundo 
levantamento da empresa PGMais, 
apontam um cenário assustador: 
só em 2018, ano marcado por es-
cândalos financeiros e vazamento 
de dados, a maioria das violações 
foi ocasionada por ataques crimi-
nais ou maliciosos (48%), e custa-
ram, em média, US$ 3,9 milhões. 
No Brasil, o prejuízo girou em tor-
no de US$ 1,77 milhão.
Marta Schuh, da JLT/Marsh, enfa-

Marta: empresas investem muito em inovação tecnológica e automação, mas, por 
outro lado, estão pouco atentas aos riscos incorporados dos investimentos

A
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tiza a necessidade de se contar com 
ações preventivas e planejamento 
para minimizar danos. “É possível 
recorrer a ações e mecanismos que 
ajudem a mitigar impactos caso 
um incidente cibernético venha a 
acontecer, sejam impactos finan-
ceiros ou de reputação. O pro-
blema é que a grande maioria das 
companhias brasileiras ainda des-
conhece tais recursos”, lamenta.

Desafios

De forma geral, especialistas em se-
gurança são unânimes em conside-
rar que o tema apresenta desafios 
fundamentais, como a regulamenta-
ção da coleta, armazenamento, utili-
zação, tratamento e fluxo de dados. 
No âmbito do mercado segurador, 
investimento em tecnologia é pri-
mordial em sintonia com as medi-
das contempladas na LGPD. Como 
as apólices devem prever danos pro-
venientes de ataques cibernéticos, 
faz-se necessário traçar raios-X dos 
riscos de cada carteira para aplicação 
posterior do “antídoto” correto. 
O head de Financial Lines da 
AIG Brasil, Flávio Sá, durante o 
workshop “Riscos Cibernéticos – A 
Lei Geral de Proteção de Dados e os 
Impactos nos Diversos Produtos”, 
promovido pela Federação Nacio-
nal dos Seguros Gerais (FenSeg), 
afirmou que o avanço da tecnologia 

e dos canais digitais são um desafio, 
mas também oportunidade para o 
mercado. “O Brasil é o quinto país 
do mundo em ataques cibernéticos. 
Proteger esses dados e saber como 
proceder para criar apólices é ponto 
chave”, considerou.
A avaliação de Flávio Sá ratifica um 
dado divulgado pela Confederação 
Nacional das Seguradoras (CNseg) 
quanto à vulnerabilidade do Bra-
sil em 2017. Naquele ano, o país te-
ria ficado atrás apenas da China no 
campo minado das perdas financei-
ras provocadas por ataques ciberné-
ticos, “com 61% da população adulta 
conectada já tendo sido vítima de ci-
bercrime, totalizando R$ 80 bilhões 
de prejuízos”.

Defesa do consumidor

A advogada e pós-doutorado em 
Direito Constitucional, ex-presi-
dente da Associação Internacional 
de Direito de Seguros (Aida), Angé-
lica Carlini, comentou sobre a apli-
cação da LGPD em artigo publicado 
na Revista Opinião.Seg. Ela lembra 
que, desde maio passado, a União 
Europeia já havia adotado o Regula-
mento Geral de Proteção de Dados 
aplicável a todos os países daquele 
bloco e aos operadores econômi-
cos. “Isso havia obrigado muitas 
empresas brasileiras a se adapta-
rem ao novo regramento europeu, 

em razão das relações econômicas e 
societárias mantidas com empresas 
europeias ou, por sua atuação na-
quele espaço”, afirmou.
Angélica lembra também que a de-
fesa do consumidor é um dos fun-
damentos da proteção de dados 
pessoais adotada pela lei e não vê 
obstáculos de natureza técnico-ju-
rídica para que as duas atuem com-
plementando uma a outra. Segundo 
a especialista, contudo, causa preo-
cupação quanto à aplicação do Có-
digo de Defesa do Consumidor com 
a nova lei de proteção de dados, é a 
designação da autoridade compe-
tente na tarefa de fiscalizar e punir 
eventuais transgressões.
A advogada questiona a competên-
cia da Autoridade Nacional de Pro-
teção de Dados ou os membros do 
Sistema Nacional de Direitos do 
Consumidor na matéria. “Essa é 
uma questão da maior importância 
porque em um estado de forte tradi-
ção autoritária como o Brasil, a fal-
ta de indicação clara da autoridade 
competente para fiscalizar e punir 
permite a duplicidade de práticas, 
com inegável prejuízo aos setores 
econômicos e a consequente judi-
cialização das decisões adotadas em 
caráter administrativo”, argumenta.
Na visão de Angélica, a criação de 
uma autoridade de proteção de 
dados definida como órgão da ad-
ministração federal (Medida Provi-
sória 869, de 27 de dezembro de 2018) 
significa que esta “terá supremacia 
sobre órgão de defesa e proteção 
do consumidor para fiscalizar e, 
eventualmente, punir empresas 
que não se adequem às determina-
ções da LGPD”. 
Segurança cibernética deve ser 
prioridade nas estratégias organi-
zacionais de empresas de todos os 
portes no Brasil sob pena de se per-
der essa guerra tecnológica antes da 
LGPD entrar em vigor. Apesar das 
instituições financeiras se preveni-
rem, as seguradoras e prestadoras 
de serviço devem seguir o mesmo 
caminho. É fundamental as com-
panhias estarem preparadas para 
graves situações de violação de da-
dos um plano de crise previamente 
definido. A precaução é o melhor 
remédio ante a tragédia anunciada.

Angélica: defesa do consumidor é um 
fundamento da proteção de dados pessoais

Flávio Sá: Brasil é o quinto país do 
mundo em ataques cibernéticos

ESPECIAL
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AIDA AIDA

CIST

CCS-SP

CIST

CCS-SP

A Associação Internacio-
nal de Direito de Seguros 
(AIDA) realizou evento para 
discutir os seguros ambien-
tais e lançar o livro Seguros 
Ambientais: elementos para 
um sistema de garantias de 
reparação de danos socio-
ambientais estruturado pe-
los seguros, no Sindseg-SP . 
O presidente do Grupo Na-
cional de Trabalho de Meio 
Ambiente, Mudanças Cli-
máticas e Sustentabilidade 
da AIDA, Pery Saraiva Neto, 
é o autor da obra.

The International Asso-
ciation of Insurance Law 
(AIDA) held an event to dis-
cuss environmental insu-
rance and launch the book 
Environmental Insurance: 
elements for a system of 
social and environmental 
damage repair guarantees 
structured by insurance in 
Sindseg-SP. The president 
of AIDA's National Working 
Group on Environment, 
Climate Change and Sustai-
nability, Pery Saraiva Neto, 
is the work’s author.

O Clube Internacional 
de Seguros de Transpor-
tes (Cist) voltou a realizar 
sua tradicional série de 
workshops em SP. Desta vez 
o tema do evento foi “Em-
barque Ferroviário” e “Do-
cumento de Transporte Ele-
trônico”. Adauto Bentivegna 
Filho, advogado e assessor 
da presidência do Sindicato 
das Empresas de Transpor-
tes de Carga de São Paulo 
e Região (Setcesp), e Duani 
Reis, CEO da Opentech, mi-
nistraram palestras. 

O Clube dos Corretores de 
Seguros de São Paulo (CCS
-SP) estreou com sucesso 
seu primeiro happy hour 
no Circolo Italiano (SP), 
com a participação da Suhai 
Seguradora. O diretor Co-
mercial Robson Tricarico, 
acompanhado do diretor 
de Produtos Jorge Marti-
nez e executivos, expôs o 
posicionamento estratégi-
co da empresa, inovações e 
projetos. Na foto, Tricarico 
(esq.) ao lado do mentor do 
Clube, Evaldir Barboza de 
Paula.

The International Trans-
portation Insurance Club 
(Cist) has again held 
its traditional series of 
workshops in SP. This 
time the event’s theme 
was “Rail Boarding” and 
“Electronic Transport Do-
cument”. Adauto Bentiveg-
na Filho, lawyer and advi-
sor to the presidency of 
the São Paulo and Region 
Freight Transport Compa-
nies Union (Setcesp), and 
Duani Reis, CEO of Open-
tech, gave lectures.

São Paulo Insurance 
Brokers Club (CCS-SP) 
successfully debuted its 
first happy hour at Circo-
lo Italiano (SP), with the 
presence of Suhai Segu-
radora. Commercial Di-
rector Robson Tricarico, 
accompanied by Product 
Director Jorge Martinez 
and executives, presented 
the company's strategic 
positioning, innovations 
and projects. In the pho-
to, Tricarico (left) next to 
the club's mentor, Evaldir 
Barboza de Paula. 
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ENTITIES

A melhor palavra que de-
fine este tipo de evento é 
confraternização. A Câmara 
dos Corretores dos Correto-
res de Seguros do Estado de 
São Paulo (Camaracor-SP) e 
a Ituran realizaram em São 
Paulo a 14ª edição da tradi-
cional “Feijoada Ituracam”. 
A confraria reuniu associa-
dos, autoridades, profissio-
nais e convidados, além da 
imprensa especializada, em 
clima descontraído, com 
boa comida e música.

The best word that defines 
this type of event is fra-
ternization. The São Paulo 
State Insurance Brokers 
Chamber (Camaracor-SP) 
and Ituran held in São 
Paulo the 14th edition of 
the traditional “Feijoa-
da Ituracam”. The event 
brought together associa-
tes, authorities, professio-
nals and guests, as well as 
the specialized press, in a 
relaxed atmosphere, with 
good food and music. 

O CVG-SP celebrou em 
São Paulo seus 38 anos de 
existência, homenageando 
os fundadores, ex-presi-
dentes e colaboradores. No 
evento, as novas empresas 
associadas receberam bo-
as-vindas. O presidente 
Silas Kasahaya, destacou 
“os 38 anos em que o CV-
G-SP tem se dedicado ao 
desenvolvimento de todos 
os temas ligados ao seguro 
de pessoas”.

CVG-SP celebrated its 
38th anniversary in São 
Paulo, honoring the fou-
nders, former presidents 
and collaborators. At the 
event, the new member 
companies were welco-
med. President Silas Ka-
sahaya highlighted “the 38 
years in which the CVG-SP 
has been devoted to the 
development of all sub-
jects related to personal 
insurance”.
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O Museu de Arte 
Moderna do Rio de 
Janeiro foi palco do 
lançamento recente 
de um novo produto 
para o mercado flu-
minense: o SulAmé-
rica Direto Rio, vol-
tado ao segmento da 
saúde. O portfólio da 
companhia já dispõe 
de uma solução em-
presarial com carac-
terísticas regionais 
para torná-la mais 
acessível e gerar no-
vas oportunidades 
aos corretores locais.
A capital e a região metropolitana do Rio são as primei-
ras a terem acesso ao produto, elaborado em parceria 
com a Rede D’Or. Inclui rede de hospitais, clínicas, la-
boratórios e especialistas, além de um canal telefônico 
exclusivo para agendamento de consultas e exames. “A 
diversificação do nosso portfólio é uma oportunidade 
para o corretor entregar uma oferta em saúde dese-
nhada de forma exclusiva, com prestação de serviço, 
preço competitivo e ampla conveniência”, destacou o 
vice-presidente Comercial e de Marketing da SulAmé-
rica, André Lauzana.
Os beneficiários terão acesso aos serviços da companhia, 
como o programa “Saúde Ativa” e o “Médico na Tela”. 
Com o aplicativo SulAmérica Saúde, o segurado pode 
acessar sua carteirinha virtual, encontrar médicos, clíni-
cas e hospitais por geolocalização e consultar o “Benefí-
cio Farmácia”. Segundo Lauzana, o produto representa 
“um novo olhar” às demandas específicas das empresas.
Já a vice-presidente de Saúde e Odonto, Raquel Gi-
glio, explicou que a expansão do produto será gradual 
em outras cidades do país, respeitando características 
locais e redes médicas de cada região. Os novos pla-
nos terão sempre a denominação “SulAmérica Direto” 
acompanhados do nome da cidade. “Queremos poten-
cializar ainda mais nossa participação no mercado de 
saúde suplementar”, ressaltou.

The Museum of 
Modern Art of Rio 
de Janeiro staged 
the recent launch of 
a new product for 
the Rio de Janeiro 
market: SulAméri-
ca Direto Rio, fo-
cused on the health 
segment. The com-
pany's portfolio al-
ready has a business 
solution with regio-
nal characteristics 
to make it more ac-
cessible and create 
new opportunities 
for local brokers.

The capital and metropolitan region of Rio are the first 
to have access to the product, elaborated in partnership 
with Rede D'Or. It includes a network of hospitals, cli-
nics, laboratories and specialists, as well as a unique te-
lephone channel for doctor’s appointments and exams. 
“The diversification of our portfolio is an opportunity 
for the broker to deliver a uniquely designed healthca-
re offering with service, competitive pricing and ample 
convenience”, said André Lauzana, SulAmérica’s Vice 
President, Commercial and Marketing.
Beneficiaries will have access to company services such 
as the “Active Health” program and the “Doctor on Scre-
en”. With the SulAmérica Health app, the insured can ac-
cess their virtual card, find doctors, clinics and hospitals 
by geolocation and consult the "Benefit Pharmacy". Ac-
cording to Lauzana, the product represents “a new look” 
at the specific demands of companies.
Also, the Vice President of Health and Odonto, Raquel 
Giglio, explained that the product expansion will be 
gradual in other cities of the country, respecting local 
characteristics and medical networks of each region. 
The new plans will always have the name “SulAmérica 
Direto” accompanied by the city’s name. "We want to 
further enhance our participation in the supplementary 
health market", she said.

Bet on regionally appealing products
Aposta em produtos com apelo regional 

MERCADO MARKETPLACE 

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

Lauzana: produto representa novo olhar da companhia às demandas das empresas

Lauzana: Product Represents New Look at Company Demands

Por/by Priscila Palacio 



C O N H E Ç A  N O S S A S
S O L U Ç Õ E S  D I G I T A I S :

I s s o  q u e  é  a n i v e r s á r i o .

Novos produtos.
Novas soluções.
Muitos negócios.

Completar + um ano de vida 
traz, além de + experiência, 
presentes especiais que fazem 
toda a diferença. 

E nesses 113 anos, os presentes são 
os nossos novos produtos, todos 
lançados para facilitar ainda + a sua 
vida, Corretor. Aproveite soluções  
+ completas para fazer + negócios.

E  M U I T O  +

Cota + // Portal do Corretor 
Portal do Estipulante // Portal do Segurado 
Aplicativo Previsul // Sinistro Online

CLUBE SOU + PREVISUL
Todo mês, troque pontos por 
diversos prêmios e concorra a 
uma viagem inesquecível. Acesse 
o portal do Corretor e saiba +.

VOCÊ
AINDA
TEM:

Serviços de manutenção e 
coberturas contra danos.

Registro SUSEP:
15414.900748/2017-76

Para imóveis e veículos. 
É o único onde o cliente
pode pagar o lance usando
até 50% do valor da
carta de crédito.

Administrado pela Caixa Consórcios S.A

Mais de 29.000 opções de 
atendimento em todo o Brasil.

Produto garantido por Odonto Empresas
Código ANS 310981

Patrimônio sempre
protegido e bem cuidado.

SUSEP nº 15414.900745/2017-32

Mais de 
atendimento em todo o Brasil.

Produto garantido por Odonto Empresas
Código ANS 310981

de 
atendimento em todo o Brasil.

Patrimônio sempre
protegido e bem cuidado

SUSEP nº 15414.900745/2017-32

Para imóveis e veículos. 
É o único onde o cliente
pode pagar o lance usando
até 50% do valor da
carta de crédito

Administrado pela Caixa Consórcios S.A

protegido e bem cuidado.

SUSEP nº 15414.900745/2017-32

EM
BREVE

EM
BREVE



A Swiss Re Corporate Solutions oferece capacidade de seguros inovadora e de alta qualidade para empresas de médio porte e grandes multinacionais ao redor do mundo. Nossa gama 
de produtos vai desde a transferência de riscos padronizados e programas multilinhas, até soluções altamente customizadas às necessidades de nossos clientes. A Swiss Re Corporate 
Solutions atende a clientes em mais de 40 escritórios no mundo inteiro e tem o apoio da força fi nanceira do Grupo Swiss Re. Para obter mais informações sobre a Swiss Re Corporate 
Solutions, acesse: corporatesolutions.swissre.com

Seus
riscos 

empresariais

Melhor 
Proteção

para o seu negócio

Nossas
soluções 

inovadoras 
de segurosde segurosde seguros

Quando se trata de desafi os em seguros é preciso escolher um parceiro que o apoie 
para alcançar os melhores resultados. A Swiss Re Corporate Solutions é uma seguradora 
especializada em seguros empresariais, como rural, patrimonial, responsabilidade civil, 
engenharia, garantia, transportes, aeronáutico e rural. Oferecemos desde produtos 
simplifi cados para pequenas e médias empresas, até soluções de seguros altamente 
customizadas para grandes corporações. Através da associação com a Bradesco Seguros, 
temos acesso a corretores em todo o Brasil e podemos atender mais clientes com nossas 
soluções inovadoras em seguros e gerenciamento de riscos. Ter uma seguradora próxima 
e que possa oferecer soluções adequadas para o seu negócio é fundamental para um 
relacionamento de longo prazo e para o sucesso de uma parceria. We’re smarter together.

corporatesolutions.swissre.com.br
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