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REVISTA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE RISCOS

Prioridade é preservar a vida
CNSEG ACREDITA NA REAÇÃO DO SETOR

Priority is to preserve life
insurancecorp.com.br

CNSEG BELIEVES THE SECTOR’S REACTION
Marcio Coriolano, presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)

Entrevista exclusiva com a vice-presidente de Saúde e Odonto da SulAmérica, Raquel Giglio
An exclusive interview withal Raquel Giglio, Health and Dental SulAmérica’s vice-president

Cuide de quem você ama
A SulAmérica está ao seu lado todos os dias para continuar
oferecendo saúde de qualidade e evoluindo de acordo com
a necessidade de seus beneficiários.
E, pensando no bem-estar integral dos nossos clientes,
ampliamos nossos canais de atendimento e serviços online.
Assista ao filme e saiba mais em:
www.sulamerica.com.br/coronavirus

Continue contando com a gente!

#CuidadoQueNosUne

MENSAGEM AO MERCADO
MESSAGE TO THE MARKET
REFLEXÃO EM MEIO À COVID-19

REFLECTIONS AMID THE COVID-19

Ninguém estava preparado para este impacto, que
causou forte choque em todos! Após um pouco mais
de um século, quando a gripe espanhola aterrorizou a
humanidade, de janeiro de 1918 à dezembro de 1920,
surge a pandemia do coronavírus . Desde o início de
sua identificação e ampla contaminação, ocorreram
graves consequências - a mais drástica obviamente a perda de vidas humanas e de natureza econômica.
A rigor, a pandemia trouxe desaceleração da atividade
econômica em todos os países afetados pela Covid-19.
No Brasil, embora o governo federal esteja empenhado fazer sua parte, com o suporte financeiro voltado
aos trabalhadores informais, autônomos, desempregados, microempreendedores individuais, empresas
de pequeno porte, entre outros, a iniciativa privada se
reinventa neste cenário perverso. Empresas reformulam seus processos operacionais e produtivos, adotam
o regime de home office em relação a seus colaboradores e algumas aderem ao movimento #nãodemita,
como é o caso das grandes companhias seguradoras.
Para amenizar esta situação, parcela representativa do setor acolheu pedido da Federação Nacional
dos Corretores de Seguros (Fenacor), deliberando
desconsiderar a cláusula de exclusão de pandemias
e epidemias nos contratos de seguros de vida e demais coberturas relacionadas às pessoas. As seguradoras, de forma paulatina, se sensibilizaram com o
considerável e nobre apelo.
Insurance Corp destaca como matéria de capa nesta edição, a visão da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), a mais representativa entidade
da indústria, se posicionando de maneira firme e
resoluta quanto aos efeitos da Covid-19, conforme
as considerações do presidente Marcio Coriolano,
que faz uma realista reflexão sobre a repercussão da
pandemia no setor, ao indicar fatores impactantes
externos, internos e de efeito mitigador.
Finalizando e não menos importante, a presente edição IC apresenta várias matérias relativas às questões
voltadas aos efeitos deste inesperado momento, entre elas, uma entrevista exclusiva com a Sulamérica
Saúde e Odonto, bem como reportagens e artigos relevantes sobre o momento em que vivemos.

No one was prepared to this impact, that caused
great shock to all of us! Elapsed an century, when
the Spanish influenza terrorized humanity, from
January 1918 to December 1920, comes the coronavirus pandemic. Since the beginning of its identification and ample infection, there were severe consequences – the most drastic, obviously – the loss
human’s life and of economic nature.
Strictly, the pandemic bought the slowing down of
the economic activity in all countries affected by
the Covid-19. In Brazil, although the federal government being committed to do its part, throught
financial support destined to informal and autonomous workers, unemployed people and individual microentrepeneurs, small businesses, among
others, the private enterprise is reinventing itself
in this perverse scenario. Companies reformulate
their operational processes, adopt the remote work
modality to their contributors, and some adhere to
the #donotlayoff movement, as is the case of the
major insurance companies.
To soften this situation, sector’s representative parcel accept the request of the National Federation of
Insurance Brokers (Fenacor), deliberating the non-complying of the exclusion clause of pandemics
and epidemics in the life insurance and other people-related coverage contracts. The insurance companies, gradually, were sensitized with this considerable and noble appeal.
Insurance Corp highlights as the cover story in
this issue, the National Confederation of Insurance
Companies’ (CNseg) vision, the most representative
industry’s entity, positioning itself in a strong and
resolute way about the effects of the Covid-19, according the remarks to president Marcio Coriolano
, that makes a realist reflection about the repercussion of the pandemic on the sector, denoting important external, internal and mitigating factors.
Finally, less but not least, the present IC issue features several stories related to the effects of this unexpected situation, among others, Sulamérica Health
and Dental exclusive interview, as well as, relevant
reports and articles about the moment that we live.

Boa leitura!

Good reading!

André Pena

Publisher
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DIÁLOGO

Objetivo é preservar a segurança e a saúde
The aim is to preserve security and health
Insurance Corp – Em sua opinião, quais são os efeitos da
pandemia do coronavírus no
Brasil em médio e longo prazo?
Raquel Giglio – Ainda é cedo
para analisar os efeitos da pandemia do Covid-19 no país e no
mundo, sob todas as perspectivas. Neste momento, todos os
esforços devem estar unidos em
prol do combate à proliferação
do vírus – nesse sentido a SulAmérica vem atuando, sempre
em linha com as recomendações das autoridades de saúde.

Insurance Corp – In your opinion, which are the effects of the
coronavirus pandemic in Brazil
on a medium and long term?
Raquel Giglio – It’s still early to analyze the effects of the
Covid-19 pandemic in Brazil
and worldwide, under every
perspective. At the moment,
all efforts should be united
toward the combat to the virus’s proliferation – in this
sense SulAmérica is acting,
always in line with the health
authorities’ recommendations.

IC – Qual é a contribuição da
SulAmérica neste cenário?
RG – Como gestora da saúde,
dos investimentos e dos bens
mais valiosos de milhões de
pessoas no país, a companhia
segue reforçando suas ações
de combate à proliferação do
novo coronavírus como parte
do compromisso de preservar a segurança, a saúde e o
bem-estar de corretores parceiros, clientes, colaboradores e prestadores.

IC – What is the SulAmérica’s
contribution in this scenario?
RG – As a manager of health,
investments and to the most
valuable goods of millions of
people all over the country, the
company keeps reinforcing its
actions of combat to the proliferation of the new coronavirus as part of its commitment
to preserve the security, the
health and the wellbeing of the
broker partners, clients, contributors and providers.

Raquel Giglio, vice-presidente de Saúde e Odonto da
SulAmérica: companhia atua sempre em linha com as
recomendações das autoridades
Raquel Giglio, Health and Dental SulAmérica’s vicepresident: company acts always in line with the
authorities’ recommendations.

IC – Quais são as principais
recomendações da SulAmérica aos médicos ligados à seguradora durante o período de alta proliferação do vírus?
RC – Todas as medidas de contingência diante da pandemia têm sido coordenadas, diariamente, pelo Comitê
de Crise da SulAmérica, que reúne um grupo multidisciplinar de colaboradores e conta também com a participação da alta liderança. Com isso, tem sido possível implementar com agilidade diversas medidas para garantir
a qualidade do cuidado e a continuidade do atendimento
para corretores, clientes e colaboradores.

IC – What are the main recommendations of SulAmérica to the physicians partnered with the company during the period of high proliferation of the virus?
RC – All contingency measures facing the pandemic is
being coordinated, daily, by SulAmérica Crisis Committee, that bring together a multidisciplinary group of contributors and also has participation of the high level leadership. With this, it’s being possible to implement with
agility several measures to guarantee the quality of care
and the continuity of the assistance to brokers, clients
and contributors.

IC – Recentemente, a companhia lançou uma campanha
em reconhecimento à ação dos profissionais da saúde, não?
RC – A pandemia do coronavírus tem mostrado como a
generosidade e o compromisso fazem a diferença. Partindo dessa premissa, a SulAmérica lançou uma campanha
publicitária em que agradece a dedicação e a competência

IC – Recently, the company launched a campaign recognizing the action of the health professionals, right?
RC – The coronavirus pandemic is showing how generosity and commitment make a difference. From that
premise, SulAmérica launched an advertising campaign
in which it thanks to all health professionals devotion
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DIALOGUE
de todos os profissionais de saúde no cumprimento incansável de seu juramento de salvar vidas. E pede para que as
pessoas também façam um juramento, o de que vão se cuidar e cuidar daqueles que estão a sua volta. Além do agradecimento e homenagem, as mensagens dos dois filmes,
que utilizam a #AosQueSalvamVidas, se complementam:
enquanto um destaca produtos e serviços ampliados para
os beneficiários, o outro reforça a importância de todos
participarem ativamente do combate à Covid-19.

and competency in the tireless fulfillment on their oath
to save lives. And asks all people to also make an oath,
that they will care for themselves and for those who are
around them. Beyond the thanking and the homage, the
message of those two films, that use #AosQueSalvamVidas complement each other: while one highlights expanded products and services to beneficiaries, the other
reinforces the importance of all participating actively in
the combat against Covid-19.

IC – Explique como funciona o trabalho de home office
estabelecido pela companhia aos seus colaboradores.
RC – Desde 23 de março, 99,7% de toda a SulAmérica
trabalha de casa, incluindo 100% das centrais de atendimento. Uma parcela importante de colaboradores já participava dos programas de trabalho remoto, no mínimo,
uma vez por semana, o que ajudou bastante na implementação desta forma de trabalho neste momento, sem
redução de produtividade.

IC – Explain how the home office labor scheme established by the company to their contributors’ work.
RC – Since march 23rd, 99.7% all SulAmérica team works
at home, including 100% of the call centers. An important parcel of the contributors was already part of remote
work programs, at least, once a week, what helped a lot
in the implementation of this way of work right now, without reduction in productivity.

IC – Quais foram as medidas adotadas para os clientes
de seguro saúde, o que inclui também os colaboradores?
RC – Disponibilidade ilimitada da quantidade de utilização
do serviço Médico na Tela, que promove orientação médica por videochamada por meio do aplicativo SulAmérica
Saúde, sujeito apenas à capacidade de atendimentos simultâneos. Houve, também, a criação de um Canal Telefônico
Exclusivo Coronavírus (0800-591-0845) durante o período
de alerta, com disponibilidade ilimitada, também sujeito à
capacidade de atendimentos simultâneos, além da produção de diversos conteúdos altamente relevantes e confiáveis sobre prevenção, transmissão, proliferação, grupos de
risco, isolamento domiciliar, entre outros, disponíveis no
site sulamerica.com.br/coronavirus.

IC – Which were the measures adopted to the health
insurance clients, that also include the contributors?
RC – Unlimited availability of using the Doctor on Screen service, that promotes medical guidance via videocall through the SulAmérica Saúde app, subject only to
the simultaneous assistance capacity. There was, also,
the creation of an exclusive Coronovirus hotline (0800591-0845) during the emergency period, with unlimited
availability, also subject to simultaneous assistance capacity, beyond the production of several highly relevant
and trustworthy content about prevention, transmission,
proliferation, risk groups, home isolation, among others,
available at the site sulamerica.com.br/coronavirus.

IC – Nestes tempos de pandemia, como está sendo administrada a relação com os corretores de seguros?
RC – Com fechamento de filiais e Centros Automotivos
SulAmérica (Casas), a companhia vem reforçando com
corretores parceiros que
as operações e os canais
de atendimento continuarão funcionando normalmente, porém de forma
diferente, potencializando o uso das tecnologias
e ferramentas digitais. Todas as orientações necessárias para manter as relações comercias podem
ser acessadas no hotsite
exclusivo criado para eles.
Outras informações podem ser encontradas no
Portal do Corretor, além
de todo o time comercial
SulAmérica estar 100%
disponível para tudo que
o corretor precisar.

IC – In these times of pandemic, how the relationship
with insurance brokers is being managed?
RC – With the closure of SulAmérica branches and
Auto Centers, the company is reinforcing partner
brokers that the operations and call centers will
continue operating normally, however in a different way, strengthening
the use of digital Technologies and tools. All necessary guidance to keep
the commercial relations
can be accessed in the
Broker Website, beyond
all commercial team of
SulAmérica being 100%
available for everythig
the broker’s needs.

Todas as medidas de contingência
diante da pandemia têm sido
coordenadas, diariamente, pelo Comitê
de Crise da SulAmérica que reúne
um grupo multidisciplinar de
colaboradores e a alta liderança
All contingency measures facing
the pandemic is being coordinated,
daily, by SulAmérica Crisis Committee,
that bring together a multidisciplinary
group of contributors and the high
level leadership
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PANORAMA

OUTLOOK

Decisão providencial em tempos difíceis
Providential decision in hard times

Responsabilidade, cooperatividade e solidariedade são três
expressões utilizadas pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) para definir a atitude de um grupo
de seguradoras que aderiram à campanha da entidade, retirando a cláusula de exclusão de pandemias e epidemias dos
contratos de seguros de vida e de pessoas. As seguradoras, de
forma paulatina, foram se sensibilizando com o apelo.
Uma das grandes companhias que integram esse movimento é a Bradesco Seguros, ao decidir realizar pagamentos de indenização da cobertura por morte em seguros de
vida, para os casos confirmados do Covid-19. A Tokio Marine Seguradora, por sua vez, também acatou o apelo da
Fenacor e informou que indenizará sinistros decorrentes
da contaminação por coronavírus. As coberturas abrangem Morte, Funeral e Diárias de Internação Hospitalar,
dos Seguros de Vida e de Vida em Grupo, entre outros.
A SulAmérica segue igualmente a tendência de cobrir sinistros de morte decorrentes da Covid-19. “Há mais de
124 anos, a SulAmérica tem cuidado de seus clientes com
respeito, transparência e responsabilidade”, ressaltou em
manifestação pública. Já a Previsul comprometeu-se a
indenizar as coberturas de seguro decorrentes de morte
de qualquer causa, internações e rendas por incapacidade que contenham cobertura de doença.
O Plano de Amparo Social Imediato (PASI) uniu-se aos esforços das seguradoras. “Assim como fazemos desde 1989,
manteremos o nosso fiel compromisso e iremos pagar
sinistros (indenizações) de morte, funeral, diárias por internação hospitalar, invalidez permanente e viagem que
venham a ocorrer em decorrência de Covid-19”, declarou
em comunicado. A MAG Seguros também confirmou o
pagamento integral de todos os benefícios para os casos de
morte e invalidez permanente, inclusive para os contratos
em que epidemia e pandemia não estariam cobertas.
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Responsibility, cooperation and solidarity are three expressions used by the National Federation of Insurance
Brokers (Fenacor) to define the attitude of a group of insurance companies that adhered to the entity’s campaign,
withdrawing the exclusion clause of epidemics and pandemics in life and person insurance contracts. The insurance companies, gradually, were sensitized by the appeal.
One of the major companies that are part of this movement is Bradesco Seguros, that decided to make indemnity payments of coverage by death in life insurance, also to confirmed cases of Covid-19. Tokio Marine
Seguradora, in its part, also complied Fenacor’s appeal
and informed that it will compensate claims arising from
coronavirus infection. The coverages include death, funeral and hospitalization daily rates, Life Insurance and
Group Life, among others.
SulAmérica also follows the trend of covering death
claims resulting from Covid-19. “For more than 124 years, SulAmérica has taken care of its clients with respect,
transparency and responsibility”, the company remarked
in a public manifestation.
Already Previsul committed itself to indemnify insurance coverage resulting from death of any cause, hospitalization, disability income containig disease coverage.
The Immediate Social Support Plan (PASI) joined the
companies’ efforts. “As we are doing since 1989, we’ll
keep our faithful compromise and we’ll pay claims (indemnity) of death, funeral, hospitalization daily rates,
permanent inability and travel that may occur resulting
from Covid-19”, it declared in an announcement. MAG
Seguros also confirmed the integral payment of all benefits to the cases of death and permanent disability, including the contracts in which epidemic and pandemic
were not covered.

MERCADO

MARKET

Para o fortalecimento da gestão de riscos

Toward the strengthening of the risk management
Divulgação

No final de março, em
At the end of march, in
assembleia geral exa extraordinary general
traordinária, em único
meeting, in single subject,
item, Antônio Cássio
Antônio Cássio dos Santos was elected president
dos Santos foi eleito
of the IRB Brasil RE’s
presidente do Conselho
Management
Council,
de Administração do
having been previously
IRB Brasil RE, já tendo
nominated by the Federal
sido indicado previamente pela União FedeUnion, in the quality of
ral, na qualidade de tituholder of the special class
lar da ação preferencial
preferred share (golden
de classe especial (golden
share). IRB promoted
share). O IRB promoveu
recently important changes in its administrative
recentemente mudanças importantes na esstructure, substituting all
trutura administrativa,
the members of it Statutory Board.
substituindo todos os
With and unquestionaintegrantes de sua Diretoria Estatutária.
ble experience in the
Com uma vivência ininsurance market, WilAntônio Cássio foi eleito presidente do Conselho do IRB
questionável no mercason Toneto is another
Antônio Cássio was elected presidente of the IRB Council
do de seguros, Wilson
new name to strengthen
Toneto é mais um novo nome a fortalecer as ações da the actions of company. He was elected to the office of
companhia. Ele foi eleito para o cargo de vice-presi- reinsurer’s executive vice-president of Risk and Comdente Executivo de Riscos e Conformidade da resse- pliance, after the executive Lúcia Maria da Silva Valle
guradora, após a execurequest your shutdown
tiva Lúcia Maria da Silva
from the vice-presidency. “Toneto comes to
Valle solicitar o seu desligamento da vice-predock in our company his
sidência. “Toneto chega
vast experience and capacity in the field, having
para aportar em nossa
as mission assure and
companhia sua grande
strengthen the risk maexperiência e capacidade na área, tendo como
nagement and the compliance practices, consomissão assegurar e fortalecer a gestão de riscos e
lidating them as reference
as práticas de compliance
in the national and international markets”, states
consolidando-as como
IRB’s CEO, Antônio Cásreferência no mercado
sio dos Santos.
nacional e internacional”,
Wilson Toneto was Maafirma o CEO do IRB, Antônio Cássio dos Santos.
pfre’s Group vice-president of Management,
Wilson Toneto foi vice-presidente de AdmiControl and Finances, hanistração, Controle e
ving took, in 2011, the office
Finanças do Grupo Mapof CEO of Mapfre Brasil.
fre, tendo assumido, em
Wilson Toneto: vivência inquestionável no mercado de seguros
2011, o cargo de CEO da
Mapfre Brasil.
Wilson Toneto: unquestionable experience in the insurance market
INSURANCE CORP
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SAÚDE

Enfrentar a Covid-19 com muita energia
Fighting the Covid-19 with energy
Isolamento social e disponibilidade de recursos são armas vitais na guerra contra a doença
Social isolation and resource availability are vital weapons in the war against the disease
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A pandemic that threatens the life of the five
continents mobilizes all
society civil
entities, each one with
its power of action. The
health system must be
properly connected and
equipped to combat serious illnesses, such as
the new coronavirus. The
National Federation of
Supplementary
Health
(FenaSaúde) is adopting
a series of measures lined
up to the National Agency
of Supplementary Health
(ANS) latest resolutions.
The Federation recently
made available a guidance and clarifications regarding diagnosis tests
and treatments coverage
for diagnosis tests and treatments to the new coronavirus by health insurance plans. This initiative complies
ANS resolution. “The goal is to help beneficiaries obtain
the best assistance facing this pandemic and count on
the clearest, most secure and most faithful information
available at this moment, always following the official
guidance and the country’s elapsing disease”, remarked
the entity in an official announcement. FenaSaúde listed
14 questionings about the coronavirus evolution to the
plans’ operators, and the respective answers.
The agency, in its turn, decided, at an extraordinary assembly, to extend, exceptionally, the maximum assistance deadlines for consultations, exams, therapies and
surgeries that are not urgent. The measure reinforces the
necessity of the health plans to prioritize the assistance to Covid-19 patients. As an example, in a consultation
case to a general practitioner, obstetrician, gynecologist
and pediatrician, the previuos assistance deadline term
of seven days was extended to 14 business days. The consultation on other specialties had their deadlines extended from 14 to 28 business days.
The Federation in its announcement, made a reservation about the ANS’ decision. “We consider the measure
Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Uma pandemia que ameaça a vida dos cinco continentes mobiliza todas
as entidades da sociedade
civil, cada qual com o seu
poder de ação. O setor da
saúde precisa estar devidamente conectado e aparelhado para combater graves enfermidades, como é
o caso do novo coronavírus. A Federação Nacional
de Saúde Suplementar (FenaSaúde) vem adotando
uma série de providências
em sintonia com as últimas
determinações da Agência
Nacional de Saúde Suplementar, a ANS.
A Federação disponibilizou recentemente orientações e esclarecimentos
a respeito da cobertura de
exames e tratamentos do novo coronavírus por parte dos
planos de saúde. A iniciativa cumpre resolução da ANS.
“O objetivo é auxiliar os beneficiários a obter a melhor
assistência diante da pandemia e contar com as informações mais claras, seguras e fidedignas disponíveis no
momento, sempre acompanhando as orientações oficiais
e o desenrolar da doença no país”, ressaltou a entidade em
comunicado oficial. A FenaSaúde elencou 14 questionamentos sobre a evolução do coronavírus aos operadores
de planos e suas respectivas respostas.
A Agência, por sua vez, decidiu, em reunião extraordinária, prorrogar, em caráter excepcional, os prazos máximos de atendimento para a realização de consultas,
exames, terapias e cirurgias que não sejam urgentes. A
medida reforça a necessidade de os planos de saúde priorizar atendimentos a pacientes com a Covid-19. A título de
exemplo, no caso de consultas com clínico geral, obstetra,
ginecologista e pediatra, o prazo anterior de atendimento
para sete dias úteis foi dilatado para 14 dias úteis. A consulta às demais especialidades tiveram seu prazo prorrogado
de 14 dias úteis para 28 dias.
Em seu comunicado, a Federação fez uma ressalva à decisão da ANS: “Consideramos a medida acertada, ainda que

HEALTH
insuficiente, para que as operadoras de planos de saúde direcionem seus recursos financeiros, físicos e humanos para o
enfrentamento da pandemia neste momento de emergência que o país atravessa e para que se mantenham sempre
alinhadas aos esforços das autoridades nacionais de saúde”.
A FenaSaúde lembra que a evolução do coronavírus é uma
“incógnita” e todas as previsões são relacionadas ao período
mais severo da doença, que ainda está por vir.

correct, although insufficient, for the health insurance
operators to direct their financial, physical and human
resources for facing the pandemic in this emergency
moment that the country goes through and to maintain
them ever aligned to the national health authorities’ efforts”. FenaSaúde reminds that coronavirus evolution is
“unknown” and all predictions are related to the more
severe period of the disease, that are still to come.

Manifesto

Manifest

A própria FenaSaúde e a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) assinaram um manifesto à sociedade
brasileira ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário, divulgado pela Iniciativa FIS (Fórum Inovação Saúde). As
entidades declararam defender as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que pregam o isolamento social. As duas instituições consideram
o que observadores mais atentos da pandemia advertiram inúmeras vezes: o isolamento da população é capaz
de conter a evolução da doença e, consequentemente, reduzir o número de mortes.
No manifesto, as signatárias afirmam que “todo o mundo
científico está debatendo sobre a melhor forma de reduzir
o impacto econômico e o caos social que o confinamento
total, por prazo indeterminado, tem gerado e qual o tempo mínimo que deve ser mantido, a fim de que os sistemas
de saúde das cidades estejam preparados para o melhor
enfrentamento dessa pandemia, que não tem qualquer similaridade com pandemias anteriores”. A pergunta pode
parecer óbvia, mas precisa ser feita: Como é possível combater a proliferação do coronavírus se as pessoas circulam
feericamente nas grandes cidades?
De qualquer forma, a conscientização tem sido o melhor remédio. Além disso, as operadoras já estavam pleiteando outras decisões mais consistentes por parte do órgão regulador,
sobretudo em relação à disponibilização de recursos ou alívio em suas despesas durante a pandemia. Um destes anúncios da ANS determinou o adiamento da obrigação para que
estas empresas constituam reservas para ressarcimento ao
Sistema Único de Saúde (SUS), quando um paciente do sistema privado seja atendimento na rede pública.
A agência poderá permitir que as operadoras movimentem
recursos da ordem de R$ 15 bilhões, reservados para situações excepcionais. Uma fonte destes recursos é o Peona – um
fundo de Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados. O
Ministério da Saúde, por sua vez, tinha também determinado a liberação de R$ 10 bilhões. O montante faz parte de um
fundo garantidor formado por recursos das operadoras.
Sem dinheiro em caixa, as ações não se concretizam, uma
fragilização maior do sistema de saúde brasileiro fica evidente diante do agravamento da pandemia, principalmente com os pacientes da terceira idade. Segundo o estudo
Panorama dos Idosos Beneficiários de Planos de Saúde pelo Brasil,
produzido pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar
(IESS), pessoas com mais de 60 anos são mais vulneráveis e
doenças graves. Esse grupo, de acordo com o IESS, representa 15% do total de beneficiários da saúde suplementar, ou
pouco mais de 6,6 milhões. (CAP)

FenaSaúde and the National Confederation of Insurance
Companies (CNseg), signed a assertion to the Brazilian
society and to the Executive, Legislative and Judiciary
government branches, released by the FIS (Health Innovation Forum) Initiative. The entities declared that they
defend the measures recommended by the World Health
Organization (WHO) that mandate social isolation. Both
institutions consider what more attentive observers the
disease observers warned many times: people isolating
can contain the evolution of the disease and, consequentially, reduce the number of deaths.
In the manifest, the signatories states that “all scientific world is debating about the best way to reduce
the economic impact and the social chaos that a total
confinement, for a indeterminate period, is generating
and what is the minimum period to be maintained, for
the cities’ health systems to prepare for the best coping
with this pandemic, that doesn’t have any similarities
with previous pandemics”. The question may seem obvious, but must be asked: How is it possible to combat
the coronavirus proliferation if people circulate freely
through the cities?
Anyway, awareness has been the best medicine. Besides
that, the operators were already pleading other more
consistent decisions by the Regulator Organ, specially
regarding to the availability of resources or spending relief during the pandemic. One of those announcements
from ANS determined duty deferment that those companies constitute reserves for refunds to the Single Health System (SUS), when a patient from the private system
is attended by the public network.
The Agency may allow the operator move resources
amounting to R$ 15 billion, reserved for exceptional situations. One source of these resources are Peona – a
Provision for Events Occurred but not Warned fund. The
Health Ministry, on its hand, had also determined to release R$ 10 billion. The amount is part of a warranty fund
formed by resources from the operators.
Without cash on hand, the actions don’t materialize, and
a bigger weakening of the Brazilian health system is evident facing the pandemic escalation, mostly among the
elderly patients. According to the study Panorama of the
Elderly Beneficiaries of Health Insurance Plans in Brazil, produced by Institute for Studies in Supplementary Health
(IESS), people over 60 years old are more vulnerable to
serious diseases. This group, according to IESS, represents 15% of the total beneficiaries of Supplementary Health, or little more than 6.6 million people. (CAP)
INSURANCE CORP
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Grupo Bradesco Seguros na luta
contra o novo coronavírus
Bradesco Seguros Groups in fight
against the new coronavirus
Em tempos de pandemia, a Bradesco Seguros aposta em motivação e coletividade para administrar
a rotina de seus funcionários, clientes e parceiros

Bradesco Seguros/Divulgação

In times of pandemic, Bradesco Seguros bets on motivation and collectivity to manage the routine
of its employees, clients and partners

Hospital de Campanha no Rio de Janeiro atenderá pacientes do Sistema Único de Saúde
Campaign Hospital in Rio de Janeiro will assist Unique Health System patients

Com o isolamento social, adotar ações que priorizam
a vida e a saúde dos colaboradores significa estabelecer
uma nova rotina de trabalho. Iniciativas como reforçar o
distanciamento social, implementar home office e apoiar
os funcionários durante a pandemia demonstra que os
“planos de contingência” existem e podem, sim, sair
do papel. Com o cenário atual, o trabalho remoto deve
crescer consideravelmente, o que visa tornar a jornada
de trabalho mais flexível, produtiva e otimizar a vida de
empresas e clientes.
O chamado home office pode ser um desafio para funcionários, gestores e até mesmo para a própria empresa. No
entanto, o futuro do trabalho requer que os profissionais
pensem de maneira fluida, aceitando mudanças e reinvenções. Seguindo esse raciocínio, mais uma vez as novas
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Due social seclusion, to adopt actions that prioritize contributors’ life and health means establishing a new work
routine. Initiatives like reinforcing social distancing,
implementing remote home work and support the employees during pandemic demonstrates that the “contingency plans” exist and can, indeed, become a reality.
In the current scenario, remote work must grow considerably, what aims to make the workday more flexible, productive and optimizing the companies’ life and clients.
The so-called home office can be a challenge to employees, managers and even the company itself. However, the work’s future requires the professionals thinks
fluidly, accepting changes and reinventions. Following
this argument, once more the new technologies become
allies of several people, with the purpose to continue

INSTITUTIONAL ACTION
tecnologias tornam-se aliadas de diversas pessoas, com o
propósito de continuar ajudando a traçar novos projetos.
Diante da nova rotina, a Bradesco Seguros tem possibilitado a continuidade das operações dos corretores de
seguros, oferecendo suporte na assistência aos clientes,
na manutenção de negócios e na divulgação dos canais
disponíveis para atendimento. Para isso, a empresa vem
interagindo diariamente com os corretores, mas sempre
priorizando a saúde e o bem-estar de todos os parceiros.
“Temos nos colocado à disposição para oferecer a estrutura necessária para que os corretores atuem de forma
efetiva e segura”, afirma Leonardo de Freitas, diretor da
Organização de Vendas do Grupo Bradesco Seguros.
A seguradora ainda investe em um Programa de Educação a distância, com o apoio da Unibrad – Universidade
Corporativa, e do programa UniverSeg da Organização
Bradesco, que dispõe vários cursos online, com o intuito
de capacitar funcionários e corretores de seguros frente
às novas tecnologias e novidades. “Este cenário de pandemia propõe uma oportunidade para que os profissionais
possam ampliar seus conhecimentos e, inclusive, adquirir
novas competências do setor”, enfatiza Leonardo.
A Bradesco Seguros investe cada vez mais em plataformas
digitais para que os corretores continuem fomentando a
cultura da proteção em diferentes canais. “Estamos passando por um período de grandes ensinamentos, em que
é preciso ter uma rápida capacidade de adaptação. Para
que os corretores se sintam apoiados, temos reformulando regularmente o Portal de Negócios e o Aplicativo BS
Corretor, com o intuito de facilitar e tornar mais ágil o
processo de vendas e suas rotinas operacionais. Estamos
unindo esforços para que o Covid-19 impacte o mínimo possível a geração de negócios de nossos parceiros”,
complementa Freitas.

helping trace new projects.
Facing the new routine, Bradesco Seguros has enabled
the insurance brokers operational continuity, offering
support for customers assistance, hold business and the
disclosure for available assistance channels. For that,
the company is interacting daily to the brokers, always prioritizing the health and wellbeing of all partners.
“We are being ourselves available to offer the necessary
structure for brokers to act in an effective and secure way”, states Leonardo de Freitas, Bradesco Seguros
Group Sales Organization director.
The company also invest in Distance Learning Program, with the support of Unibrad – Corporate University, and UniverSeg Bradesco Organization’s program,
that provides several online courses, aiming to capacitate employees and insurance brokers facing new technologies and news. “This pandemic scenario proposes
an opportunity for the professionals to expand their
knowledge and, moreover, acquiring new competencies
in the sector”, emphasizes Leonardo.
Bradesco Seguros invests even more in digital platforms to brokers keep promoting the protection culture in
different channels. “We area passing through a period
of great teachings, which we need to have a fast adaptation capacity. So that brokers feel supported, we are
regularly reformulating the Business Website and the
BS Corretor App, to the purpose of making easier and
more agile the sales process and their operational routines. We are joining efforts for the Covid-19 impacts
least possible our partners’ business generation ”, complements Freitas.

Atitude para preservar vidas

Impacting factors external to the sector

Além de garantir o bem-estar das pessoas durante o isolamento social, a Bradesco Saúde elaborou uma série de
ações de comunicação para atender aos beneficiários,
com orientações sobre o novo coronavírus. Em caráter
preventivo, foi divulgada aos segurados, corretores e estipulantes uma cartilha educativa, com orientações sobre
a doença, as formas de transmissão e como se prevenir.
Em conjunto com diversas empresas do setor privado,
a seguradora participou da iniciativa de construção do
Hospital de Campanha no Rio de Janeiro para atender
pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O espaço,
orçado em R$ 45 milhões, conta com 200 leitos, sendo
cem de UTI e cem de enfermaria.
A empresa também ampliou a capacidade de processamento de exames para diagnóstico da Covid-19 aos
profissionais de saúde do Estado de São Paulo, que estão
na linha de frente do atendimento à população, devido
ao crescente volume de casos suspeitos. Para viabilizar a
ação, foi firmado acordo com a Secretária de Saúde do
Estado de São Paulo e com o Instituto Butantã. O investimento total é da ordem de R$ 4 milhões e conta com o
aporte financeiro de outras entidades privadas.

Beyond to guarantee people’s wellbeing during social
isolation, Bradesco Saúde prepared a serie communication’s actions to assist the beneficiaries, to guidance
about the new coronavirus. In a preventive character, an
educational handbook was released to insured, brokers
and stipulating , with guidelines about the disease, the
transmission’s forms and how to prevent.
Together to several private sector companies, the company participated the enterprise to built a Campaign
Hospital in Rio de Janeiro to assist the Unique Health
System (SUS) patients. The space, budgeted at R$ 45
million, has 200 beds, 100 being Intensive Care Units
and 100 of nursery.
The company also expanded the Covid-19 diagnosis
exams processing capacity to the health professionals of
São Paulo State, that are in the frontlines of the assistance to the public, due suspected cases volume rising. To
enable practicable the action, an agreement was signed
with the São Paulo State Secretary of Health and Butantã Institute. Total investment is around R$ 4 million and
has the financial support of other private entities.
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Pandemia do novo coronavírus
domina a atenção do setor
New coronavirus pandemic
dominates the sector’s attention
Por/by: Marcio Serôa de Araujo Coriolano
The insurance sector’s reaction to the pandemic, to preserve life and health of leaders and contributors, was recognized. The companies adopted social isolation rules,
establishing the remote work for all their activities, excluding essential functioning units in their headquarters
and branches. This is demonstrating that the “contingency plans” exist and are being put into practice, and that
the digital and technological advancement had put the
sector very far from a backwards or conservative economic segment in its strategical and tactical programs
and operational practices. However, from the business
viewpoint, there’s a certain unanimity that the consequences of the pandemic shall severely impact the insurance activities, being the main factors the following:

Fatores impactantes externos ao setor

Impacting factors external to the sector

- Queda do nível geral de atividades e do emprego,
especialmente nos setores industriais, impacta mais
os ramos do segmento de Danos e
Responsabilidades e
também os Seguros
de Pessoas – Vida
Risco Coletivo e os
Planos e Seguros de
Saúde Empresariais.

- Fall in the general level of activities and employment,
specially in the industrial sectors, impacts more the lines
of the Damages and
Liabilities
segment
and also Personal Insurance – Life Collective Risk and Corporate Health Plans and
Insurance.
CNseg/Divulgação

A reação do setor segurador à pandemia, para preservar a vida e a saúde de dirigentes e colaboradores, foi
objeto de reconhecimento. As companhias adotaram
regras de isolamento social, empreendendo o home
office para as suas atividades, exceto unidades de funcionamento imprescindíveis em suas sedes e sucursais. Está sendo uma demonstração de que os “planos de contingência” existem e saem do papel, e que
o avanço tecnológico e digital colocou o setor muito
longe de um segmento econômico atrasado ou conservador em seus programas estratégicos e táticos e
em práticas operacionais. Porém, do ponto de vista
dos negócios, há certa unanimidade de que as consequências da pandemia deverão impactar severamente
as atividades de seguros, sendo os seguintes os principais fatores:

- Fall in the agricultural sector impacts
the Agri Insurance
and the Properties of
agri-industry companies lines. At the same
way, impacts Personal
Insurance and Health
Insurance.

- Queda no setor
agrícola impacta o
ramo de Seguro Rural e o de Propriedades de empresas
da agroindústria. Da
mesma forma, impacta os Seguros de
Pessoas e Seguros de
Saúde.
- Queda no setor de
comércio e serviços
impacta os ramos de

Para o presidente da CNseg, há fatores importantes que impactam o setor
According to CNseg’s president, there are important factors that impact the sector

- Fall in the commerce and services
sector’s impacts the
Properties and Civil
Liability lines and, at
INSURANCE CORP
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Propriedades, Responsabilidade Civil, e, da mesma
forma que os outros setores da economia, os Seguros
de Pessoas – Vida Risco Coletivo e Seguros de Saúde.
- Queda da massa de renda e do rendimento médio impacta todos os ramos de seguros do Segmento de Pessoas, especialmente os massificados, como os Seguros de
Vida Risco, Prestamista, Planos e Seguros de Saúde Individuais e por Adesão, e o Segmento de Capitalização.
- Aumento do nível de cancelamento e da inadimplência de contratos de seguros.
- Restrição de funcionamento das unidades de atendimento do setor bancário, impacta a oferta de produtos de seguros como Vida Risco, Prestamista, VGBL,
PGBL e Títulos de Capitalização.
- Redução na circulação de pessoas nas cidades impacta tanto a oferta de produtos de seguros, quanto
a sua demanda, e, principalmente, a distribuição de
produtos e serviços securitários pelos corretores e
seus auxiliares.

the same way of other economy sectors, the Personal Insurance – Life Collective Risk and Health Insurance.
- Fall in the income magnitude and average earnings impacts all insurance Personal Segment lines, specially the
massified, like Risk Life Insurance, Loan Payments, Individual and Adhesion Health Insurance Plans, and the
Capitalization Segment.
- Insurance contracts revocation and defaults level rise.
- Banking sector’s service units limitation to operate, impacts the products’offering, such as Life Risk, Loan Payments, VGBL, PGBL and Capitalization Bonds.
- Cities’people running cutback impacts the offering of
insurance products as well as their demand and, specially, insurance products and services delivery by the
brokers and their assistants.

Fatores impactantes internos ao setor

Impacting factors internal to the sector

- Aumento, na saúde suplementar, da frequência de
exames específicos do Covid-19 e das internações decorrentes da doença. Espera-se aumento da sinistralidade em razão da combinação da expansão relativa de
determinadas despesas com a queda dos beneficiários.

- Specific Covid-19 tests and hospitalization frequency
increase due to the disease in Supplementary Health Insurance. It’s expected claims rise because the conjuction
of relative expansion of some expenses face the beneficiaries reduction.

- Aumento nos Seguros de Pessoas – Vida Risco, da
frequência de indenizações por morte em decorrência
do Covid-19, em contratos que tiveram flexibilizadas
as condições de restrição de coberturas
para epidemias e
pandemias declaradas pelas autoridades
competentes.

- Personal Insurance increase – Life Risk, restitution’s
frequency for deaths due to Covid-19, in contracts that
had relaxed the coverage restriction conditions for epidemics and pandemics declared by competent authorities.

Fatores mitigadores para o setor

- 2019 superlative
performance, notably on the second half
with a carry-over effect to 2020.

- Desempenho superlativo em 2019,
notadamente
no
segundo
semestre,
com um efeito carry-over para 2020.
- Nível de solvência
e de padrões de governança alcançado
pelo setor de seguros
brasileiro.
- Diminuição da circulação geral de pessoas
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Mitigating factors
to the sector

- Level of solvency
and governance standards reached by the
Brazilian
insurance
sector.

Marcio Coriolano: é preciso manter as estruturas econômicas necessárias
para que possa haver crescimento quando este período terminar
Marcio Coriolano: we have to keep the necessary economic structures so
that we can have growth when this period ends

People’s
urban
centers general circulation
reduction,
specially, with positive effect on events
associated to vehi-

COVER
nos centros urbanos,
principalmente, com
efeito positivo nos
eventos associados a
colisões e roubos de
veículos; assaltos e roubos de propriedades e
atendimentos eletivos
na rede assistencial de
planos e seguros de
saúde privada.

cle collisions and
thefts;
property’s
robbery and theft,
and elective service on private health
and insurance plans
assistance network.
- Insurance companies effective running
of all service areas, by
a remote or internal
way, keeping the service to clients.

- Funcionamento efetivo de todas as áreas
de serviços das seguradoras, remota ou
internamente, mantendo-se o atendimento aos segurados.
Funcionamento
adequado de plataformas de atendimento remoto de
plena funcionalidade
e também de vendas
remotas de produtos.

- Adequate operation
of remote service platforms at complete
functionality and also
products’remote sale.

Coriolano ressalta que as companhias adotaram regras de isolamento
social, empreendendo o home office para as suas atividades
Coriolano points out that the companies adopted social isolation rules,
establishing the remote work for all their activities

- Suporte e integração das seguradoras com a rede de
distribuição de corretores, para potencializar as plataformas remotas de atendimento e vendas.
- Funcionamento das entidades representativas dos
segmentos, atuando em apoio corporativo às seguradoras, aos corretores e aos resseguradores.
- Disposição e ação efetiva da Susep para acolher propostas e para implantar medidas de redução da carga
regulatória em tempos de crise.
Embora os prognósticos sejam incertos, vale reproduzir resposta de Raghuram Raja, ex-economista-chefe
do Fundo Monetário Internacional em recente
entrevista: “A prioridade
número um é conter a
pandemia (...). Em segundo lugar, o importante é
manter as pessoas vivas
(...). E, em terceiro lugar,
é preciso manter as estruturas econômicas necessárias para que possa
haver crescimento quando este período terminar. Manter as estruturas
funcionando se elas não
puderem ser restabelecidas rapidamente”.

- Insurance companies’ support and integration to the brokers’
distribution network,
for potentialize the remote service and sales
platforms.

- Segments representative entities running, operating in corporate support to the insurers, brokers
and reinsurers.
- Disposition and effective actions by Susep to acept tenders and to implement regulatory charge reduction measures in times of crisis.
Although the prognostics are uncertain, it’s valid to
reproduce the answer of Raghuram Raja, International Monetary Fund former economist head in a recent
interview: “The number one priority is containing the
pandemic (…). Secondly, we have to keep people alive
(...) And, in third place,
we have to keep the necessary economic structures so that we can have
growth when this period
ends. Keep the structures
working if they cannot be
rapidly reestablished”.

Um fator considerado mitigador
refere-se ao desempenho superlativo
em 2019, notadamente no segundo
semestre, com um efeito carry-over
para 2020
A factor considered to be mitigating
refers to the 2019 superlative
performance, notably on the second
half with a carry-over effect
to 2020
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“Momento é de cautela e de ajuda”
“It is time to wariness and assistance”
Por/by: Emerson Bueno*
É difícil imaginar e escrever sobre qualquer assunto hoje que
não seja a pandemia e seus efeitos devastadores, não somente
sociais, mas também econômicos, já que todos os setores serão
duramente impactados. Apesar
da tentação de extrair conclusões definitivas e afirmar que
nada será como antes, o fato é
que fazer previsões sobre as consequências duradouras do novo
mundo que está por vir nos parece prematuro, e, arriscaria dizer, inconsequente. Talvez tudo
mude, talvez mude pouco. Não
sabemos. Mais fácil e prudente é
afirmar que algumas tendências
já existentes podem ser aceleradas após esta fase de isolamento
social. Destaco as que me parecem mais expressivas:

It’s difficult to imagine and
write about any subject today that isn’t the pandemic
and its devastating effects,
not only social, but also economic, since all sectors will
be hardly impacted. Despite the temptation to extract
definitive solutions and assert that nothing will be like
before, the fact is that make
predictions about the permanent consequences to the
new world that is to come seems premature and, I would
risk saying, inconsequential.
Maybe everything will change, maybe the changes may
be minor. We don’t know. It’s
easier and more prudent to
state that some already existing trends may accelerate
after this phase of social isolation. I highlight some that
seem more expressive to me:

Distribuição através de canais remotos: isto está longe
de ser uma novidade e acrediDistribution through remotamos que o relacionamento
te channels: this is far from
dos pequenos corretores com
being newness and we besua base de clientes ainda deEmerson Bueno é diretor comercial da Fator Seguradora
penda, muitas vezes, de conlieve that little brokers relaEmerson Bueno is Fator Seguradora’s commercial director
tatos pessoais. A pressão que já
tionship with their client’s
existia deve se acentuar a partir de agora, exigindo destes base still depends, oftentimes, through personal concorretores uma atenção especial para a venda de produ- tacts. The pressure that already existed shall accentuatos mais sofisticados, no pressuposto que produtos pa- te from now on, demanding a special attention to sale
dronizados deverão ser cada vez mais distribuídos por more sophisticated products from these brokers, on
meio de plataformas de vendas online. Canais digitais de the assumption that standardized products will be ever
distribuição representam um futuro que já chegou, mas more distributed through online sales platforms. Ditudo sugere que a pandemia e o isolamento social ace- gital distribution channels represent a future that has
lerarão este processo. Isto exige maior qualificação por already arrived, but everything suggest that the pandeparte do corretor, o que pode ser conseguido pela capa- mic and the social isolation will accelerate this process.
citação à distância, outra tendência que deve se acentuar This requires more qualification by broker’s side, that
após o confinamento.
can be achieved by remote capacitation, another trend
that will accentuate after the confinement.
O trabalho remoto também deve ser mais intenso: o que
vivemos hoje é uma espécie de treinamento em condições Remote work must also be more intense: today we are
reais de um plano de contingência. É bastante provável que experiencing a kind of training in real contingency’s
todos os players deste mercado tenham concluído que, se plan conditions. It is quite probable that all players in
é verdade que o teletrabalho tem enormes desvantagens this market concluded if the remote work have huge
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TRENDS
A Fator Seguradora sempre
trabalhou em seu Plano de
Contingência com um sistema
que permitisse estarmos
conectados com nossos
clientes todo o tempo

em relação ao trabalho presencial (e não é à toa que as
empresas gastam fortunas
em suas sedes administrativas), também é fato que esta
modalidade pode ser utilizada com maior frequência.
Isso pode ser bom, pode
ser muito bom, pode não
ser. Mas destaco que em
nosso dia a dia, após a
implementação do trabalho remoto para 100%
da nossa equipe, tiramos
importantes lições sobre a
capacidade de adaptação
e organização das rotinas
de nossos colaboradores.
A preocupação era latente, porém, tudo deu e vem dando certo. Mesmo sem saber do futuro que nos esperava,
a Fator Seguradora sempre trabalhou em seu Plano de
Contingência com um sistema que permitisse estarmos
conectados com nossos clientes todo o tempo, em qualquer parte do Brasil e a qualquer hora.
Nossas ferramentas tecnológicas (computadores, sistemas,
rede e telefonia) sempre foram programadas para serem
acessadas remotamente e full time. Por essa razão, a adaptação foi rápida e muito mais comportamental do que operacional, fazendo com que colocássemos todo o foco e energia
em suporte e orientação para nossos colaboradores. Atendimento remoto de psicólogos 24 horas/dia, plano de saúde
que cobre modalidades de consultas domiciliares, antecipação da vacinação da H1N1 para colaboradores e familiares e
até happy hours virtuais têm sido importantes instrumentos de cuidados com cada membro de nosso time.

handicap relative to presential work (if is true
companies don’t spend a
lot of money in their administrative headquarters for nothing), also is
a fact that this model can
be used more often.
This can be good, very
good, or not good at all.
But I highlight that in our
day-to-day, after 100%
remote work implementation 100% of our team,
we took important lessons about the capacity
to adjust and organize
our contributors’ routines. Latent concern, but all things was and is working
correct. Unawares knowing the future that expected
us, Fator Seguradora always worked with your Contingency Plan in a system that allowed us to be connected
to our clients at any time, anywhere in Brazil.
Our technological tools (computers, systems, network
and telephony) were always programmed to be accessed
remotely full time. For that reason, the accommodation
was fast and much more behavioral than operational,
allowing us to keep all focus and energy in support and
guidance to our contributors. Remote psychological assistance 24 hours a day, health plan that covers home
medical appointments, H1N1 inoculation for contributors in advancement and to family members and even
virtual happy hour are being important instruments of
care to each member of our team.

Fator Seguradora always
worked with your
Contingency Plan in a system
that allowed us to be connected
to our clients at any time

Uma terceira tendência diz respeito ao apetite de risco
das grandes seguradoras e resseguradoras internacionais. No exterior, é comum que a carteira de investimentos tenha uma substancial participação de renda variável.
Com a queda do mercado acionário, a queima de capital foi inevitável – se não ameaça os índices de solvência,
pelo menos deve ser um poderoso inibidor da disposição
de tomar riscos em mercados emergentes. Menor capacidade de resseguro deve tornar o mercado mais seletivo,
premiando as seguradoras locais que prezam por uma
metodologia de subscrição mais disciplinada e rigorosa.
O momento é de cautela. É de ajuda. É de voltarmos o
olhar para além dos negócios, ainda que cuidar deles
seja uma grande forma de contribuir com a manutenção da atividade econômica, e, por consequência, da
subsistência das pessoas. Estamos ativos, focados cada
vez mais em prover soluções que ajudem os negócios
a seguirem adiante. A essência de qualquer seguradora
é de cuidar, zelar, proteger. É isso que fazemos, agora,
mais do que nunca. A pandemia trouxe ensinamentos e,
certamente, aproveitaremos cada um deles para sermos
uma empresa cada dia melhor, com pessoas melhores e
clientes mais satisfeitos.

A third trend refers to the risk desire of major international insurance companies and reinsurers.
Abroad, it’s common the investments portfolio have
a substantial participation of variable income. Due the
stock market downfall was inevitable burn out capital – otherwise threaten the solvency indexes, at least
should be a powerful disposition’s inhibitor to take
risks in emerging markets. Less reinsurance’s capacity
become the market more selective, awarding the local
insurers that appreciate a more disciplined and strict
underwriting methodology.
It is time of care. It is time for assistance. Looking back
eyes beyond business, even take care of them is a great way to economic activity maintenance contribution
and, as a consequence, people’s subsistence.
We are active, focused even more on providing solutions to help business keep going. The essence of
every insurance company is to take care and protect.
That is what we do, now, more than ever. The pandemic brought lessons and, certainly, we utilize each of
them to be an ever best company, better people and
more satisfied clients.
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Covid-19: pagamento de perdas não cobertas
Covid-19: payment of non-covered losses
João Marcelo dos Santos e Ana Paula Costa*

A Covid-19 é um dos eventos mais desafiadores da história da humanidade. A falta de paradigmas e precedentes,
por sua vez, gera reações cujo grau de amadurecimento e correção técnica é bastante heterogêneo. No que se
refere aos seguros, logo no início da crise, foi proposto
que as seguradoras, especialmente as de seguros de pessoas, cobrissem perdas relacionadas à Covid-19, como
ato humanitário e de solidariedade, mesmo no caso de
riscos excluídos. Nesse contexto, algumas questões merecem ser levantadas.
Um ato de solidariedade não deve ser custeado com
reservas técnicas destinadas a pagamentos de sinistros.
Caso contrário, os recursos destinados a perdas cobertas
podem, em cenários ruins agora não esperados, fazer falta em eventuais perdas cobertas.
Atos de solidariedade deveriam ser diretamente custeados pelos acionistas das seguradoras ou pelo patrimônio
líquido delas, onde estão, muito grosso modo, os recursos destinados aos acionistas e que, portanto, podem ter
sua destinação mais livremente decidida por eles.
Tratar tais eventos como perdas cobertas sugere a invalidade da exclusão ou que as seguradoras podem desconsiderar exclusões legitimamente contratadas. Ambas as
premissas estão erradas. Sabemos que tais decisões não
são fáceis. No Japão, a criação por seguradoras e resseguradores de fundos humanitários destinados a compensar
perdas não cobertas por seguros foi fundamental na reação a eventos naturais que acometeram aquele país.
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The Covid-19 is one of the most challenging events in
the humanity’s history. The lack of paradigms and precedents, in its turn, generates reactions whose maturing
degree and technical accuracy are very heterogeneous.
Regarding insurance, as soon as the crisis began, it was
proposed that the insurance companies, especially those who work with personal insurance, covered the losses
related to the Covid-19, as a humanitarian and solidarity
act, even in the case of excluded risks. In this context,
some questions deserve to be raised.
A solidarity act should not be payed through technical
reserves intended to claims payments. Otherwise, the
resources destined to covered losses can, in now unexpected bad scenarios, be missed in eventual covered
losses. Solidarity acts should be directly funded by the
insurance companies shareholders or by their liquid assets, where, roughly speaking, are the resources destined to the shareholders and that, for that reason, can
have their destination more freely decided by them.
Process such events as covered losses suggests the invalidity of the exclusion or that the insurance companies
can disregard legitimately contracted exclusions. Both
premises are wrong. We know that such decisions aren’t
easy. In Japan, the creation by insurers and reinsurers of
humanitarian funds destined to compensate losses non-covered by insurance was fundamental in the natural
reaction to events that struck the country.
But in Latin America, the experience with humanita-

VIEWPOINT
Já na América Latina, a experiência de fundos humanitários tem sido péssima. Isso, talvez, pelo nosso desapego ao respeito a contratos, aliás, infiltrado em decisões
judiciais relacionadas à relações de consumo, seguros e
planos de saúde. De qualquer modo, nesse caso, faríamos
melhor nos equiparando ao Japão. As distorções decorrentes do tratamento equivocado da questão são muitas.
Já vimos artigos de advogados respeitados “revelando”
que tais pagamentos de perdas não cobertas são o reconhecimento da ilegalidade das exclusões de pandemias.
Governantes disseram que exclusões de pandemias nas
coberturas de business interruption não são justas, porque por muitos anos as empresas tiveram seguros sem sinistros. Afirmações populistas como essa nunca ajudam.
Note-se, a questão da cobertura de lucros cessantes está, normalmente (há exceções), associada a perdas patrimoniais de
bens cobertos, o que reduz a chance de perdas causadas pela
pandemia cobertas. Por outro lado, como dito, seguros de
pessoas excluem perdas decorrentes de pandemias e tiveram suas reservas destinadas ao custeio de tais perdas.
Não se está defendendo a simples inexistência de perdas decorrentes da pandemia cobertas por seguros. Por
exemplo, o seguro de cancelamento do torneio de tênis
de Wimbledon, em decorrência de situação de pandemia,
teve seu sinistro pago. De qualquer modo, outras situações de stress poderão vir a estar sujeitas aos tratamentos
equivocados ora apontados, nem sempre com impactos
confortavelmente suportáveis pelas seguradoras.
Situações como apólices coletivas contratadas antes da
pandemia, mas às quais segurados aderem após o flagelo, podem resultar em coberturas mesmo quando a
eventualidade do risco estiver mitigada. Isso ainda que
exclusões tenham sido, novamente, expressamente estabelecidas. Já há ações civis públicas buscando evitar que
o não pagamento de contribuições resulte na perda de
coberturas de planos médicos. Nesse ponto, a essencialidade dos planos de saúde foi utilizada, de forma distorcida pela desinformação ou pela má intenção, como
fundamento para destruir a sua viabilidade imediata.
A pujante solidariedade humana e empresarial em favor das
vítimas da Covid-19 são os aspectos belos da situação pela
qual passamos. Fundamentam o vaticínio de que, passada a
tempestade, descobriremos quão melhores podemos ser. A
empatia parece mesmo um traço distintivo do ser humano,
aquilo que nos permitiu inventar as cidades, as indústrias,
a tecnologia e o amor. E nenhuma ação de solidariedade
pode ser frontalmente atacada nesse momento. Contudo,
feita essa ressalva, não há porque confundir solidariedade
com obrigação contratual. Pelo contrário.
João Marcelo dos Santos é presidente da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), ex-diretor e superintendente substituto da Superintendência de Seguros
Privados (Susep) e sócio-fundador da Santos Bevilaqua
Advogados.
Ana Paula Costa é presidente do Grupo Nacional de Relações de Consumo da Associação Internacional de Direito
de Seguros (AIDA) e sócia da Santos Bevilaqua Advogados.

rian funds has been terrible. That, maybe, because of
our detachment regarding contracts, by the way, embedded in judicial decisions related to consumer relations, insurance and healthcare plans. Anyway, in this
case, we would do better by equating with Japan. The
distortions deriving from the misguided treatment of
the matter are many.
It should be noted, the question of the profits’ losses
coverage is, usually (there are exceptions), associated
to patrimonial losses of covered assets, that reduce the
chance of losses caused by the pandemic being covered.
On the other hand, like I said, people insurance excludes losses arising from pandemics and had their reserves destined to the payment of such losses.
We are not defending the simple inexistence of losses
derived from the pandemic covered by insurance. For
instance, the cancelling insurance of the Wimbledon
tennis contest, because of the pandemic situation, had
its claim payed. Anyway, other stressing situations might be subject to the misguided treatment pointed here,
not always with impacts comfortably supportable by the
insurance companies.
Situations like collective policies contracted before the
pandemic, but to whose the insured adhere after the
event, may result in coverage even when the risk eventuality is mitigated. That even as the exclusions were,
again, expressly established. There are already public civil actions aiming to avoid that the non-payment of contributions results in loss of coverage of medical plans. At
this point, the essentiality of the health plans was used,
in a way distorted by disinformation or bad intention, as
a fundament to destroy its immediate viability.
The powerfull human and corporate solidarity in favor of the Covid-19 victims are the beautiful aspects
of the situation we’re getting through. They fundament the prediction that, as soon as the storm have
passed, we’ll discover how much better we can be.
Empathy appears really to be a distinctive trait of the
human being, that allowed us to invent cities, industries, technology and love. No solidarity action can be
frontally attacked right now. However, made this safeguard, there is no reason to mistake solidarity with
contractual obligation. On opposite.

João Marcelo dos Santos is the National Academy of Insurance and Pensions (ANSP) president, former director
and substitute Superintendent of the Private Insurance
Superintendence (Susep) and founder partner of Santos
Bevilaqua Law Firm.
Ana Paula Costa is the Consumer Relations National
Group’s president what belongs to the International Association of Insurance Law (AIDA) and partner of Santos
Bevilaqua Law Firm.
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Cenário reforça sentido da proteção

Scenario reinforces sense of protection
Munich Re se posiciona como parceiro sólido e confiável em tempos de pandemia e possui como
prioridade o bem-estar dos seus colaboradores
Munich Re positions itself as a solid and reliable partner in times of pandemic and sets the wellbeing of employees as priority
Os hábitos dos consumidores
The consumers’ habits and
e as atividades das empresas
the companies’ activities have
mudaram rapidamente com a
changed very fast due the Covid-19 expansion. The insuexpansão da Covid-19. O mercado de seguros e de resseguros
rance and reinsurance market
se adapta e, ao mesmo tempo,
adjusts itself and at the same
se prepara para os impactos da
time prepares itself for the
crise econômica que irá se insimpacts of the economic crisis
talar. Contudo, o maior impacto
that will follow. However, the
será percebido em longo prazo,
largest impact will be perceived on the long term, being
sendo a crise atual o marco de
the current crisis a landmark
um processo de transformação
of a transformation process
e de desenvolvimento de soluções inovadoras.
and development of innovative solutions.
No cenário atual, há poucas
In the current scenario there
certezas e muitas incertezas.
are few certainties and a lot
No futuro, provavelmente as
of uncertainties. In the futupessoas e empresas irão buscar
re people and companies will
controlar e mitigar ainda mais
probably seek to control and
os seus riscos. Neste contexto,
mitigate their risks even more.
o seguro ganha um papel de
In this context insurance takes
ainda maior destaque. A história corrobora esta teoria. Países
an even more prominent role.
e sociedades que passaram por
History corroborates this theory. Countries and societies
grandes guerras ou catástrofes
that went through great wars
naturais possuem uma percepção mais apurada dos riscos
or natural catastrophes have a
Maria Luisa, RH da Munich Re do Brasil: equipes são o
e tendem a enxergar o seguro
more accurate risk perception
cerne do trabalho e do sucesso da organização
como uma proteção essenand tend to see the insurance
Maria Luisa, HR Head of Munich Re Brasil.: teams are
cial para o desenvolvimento
as an essential protection to
the core of the work and of the success of organization
de suas atividades. Portanto, a
the development of their actitempestade atual pode vir a acelerar a difusão de uma cul- vities. So, the current storm can come to accelerate the
tura do seguro no Brasil.
diffusion of an insurance culture in Brazil.

Inovação como core business

Innovation as core business

A proteção para eventos inesperados ou de baixa probabilidade terão ainda mais importância e, por esta razão,
a crise incentiva o mercado segurador e ressegurador a
conduzir seus projetos de inovação e de transformação
digital em marcha apressada. Na Munich Re, seus times
de inovação são considerados como estratégicos, e vem
acelerando seus projetos, entre eles o de riscos cibernéti-

Protection against unexpected or low-probability
events will become even more important and, for that
reason, the crisis incentives the insurance and reinsurance market to conduct their innovation and digital
transformation projects at fast speed. At Munich Re,
innovation teams are considered strategic and are accelerating their projects, among them the cyber risks
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cos e de soluções contra epidemias.
O seguro cibernético é um exemplo de proteção que tende a ser cada vez mais valorizada pelos consumidores, sejam pessoas ou empresas. A implantação exponencial de
trabalho remoto (home office) e introdução de novos aplicativos acabam por fragilizar as políticas e infraestrutura de
segurança corporativas, que devem ser alvos ainda mais
frequentes de hackers e e-mails de phishing e malware.
Ademais, um contingente enorme de pessoas começou
a realizar compras e acessar serviços digitais em decorrência da crise, passando a também ser alvo de ataques
cibernéticos. Já o seguro contra epidemias, ainda inexistente no Brasil, é uma proteção de perda de receita para
determinados segmentos corporativos que foi desenvolvida originalmente pela Munich Re, a qual possui uma
equipe dedicada ao assunto desde 2013.

and solutions against epidemics.
Cyber insurance is an example of protection that tends
to be even more valued by the consumer, being individuals or companies. The exponential implementation of
remote work (home office) and the introduction of new
apps leads to weakening corporate security policies and
infrastructure, which might be an even more frequent
target of hackers, phishing and malware e-mails. Furthermore, an enormous contingent of people started
to shop and access digital services because of the crisis,
becoming also target of cyberattacks. Insurance against
epidemics, still non-existing in Brazil, is a loss of income
protection for certain corporate segments that was originally developed by Munich Re, which has a dedicated
team for this product since 2013.

Solidez financeira como ativo fundamental em
momento de crise

Financial strength as fundamental asset during
the crisis

No cenário atual, há poucas
certezas e muitas incertezas.
No futuro, provavelmente as
pessoas e empresas irão
buscar controlar e mitigar
ainda mais os seus riscos

A era de incertezas causada
pelo covid-19 também influencia o negócio de resseguro tradicional, posicionando a
Munich Re como um importante parceiro. As seguradoras
passam a preocupar-se ainda
mais com a solidez financeira
e estabilidade dos seus fornecedores. Neste instante, as
seguradoras têm dado preferência a painéis de resseguro
com poucos fornecedores ou
players e que possuem uma
evidente e indiscutível solidez financeira, estabilidade e
especialmente agilidade no
pagamento de sinistros. Esses atributos são características intrínsecas da Munich Re,
tanto globalmente quanto no Brasil.
Mesmo considerando um cenário de estresse financeiro
extremo, a Munich Re possui elementos para garantir sua
liquidez e solvência ao longo do tempo, graças a uma prudente política de reservas e a manutenção de uma excelente saúde financeira nos últimos anos. Ao final de 2019,
o índice de solvência do grupo Munich Re era de 237%.
Adicionalmente, graças a estes atributos, a Munich Re
possui as qualidades necessárias para oferecer às seguradoras suas soluções de otimização de capital.
Contando com a experiência global do grupo e uma equipe local qualificada, as soluções de capital foram adaptadas
para as condições legais e regulatórias brasileiras, incluindo
aspectos tributários e contábeis, com o desenvolvimento
de soluções sob medida para as necessidades particulares
de cada parceiro. As soluções já implementadas no Brasil
permitem que seus clientes aumentem seus investimentos
no desenvolvimento dos negócios e até mesmo, em potenciais oportunidades de fusão e aquisição.

The age of uncertainties
caused by Covid-19 also influences the traditional reinsurance business, positioning
Munich Re as an important
partner.
Insurance
companies become even more
worried with the financial
strength and stability of their
suppliers. Right now insurance companies prefer to have
reinsurance panels with few
suppliers or players, that have
evident and unquestionable
financial strength, stability
and specially agility in the
payment of claims. These attributes are intrinsic characteristics of Munich Re, both
globally and in Brazil.
Even considering a scenario of extreme financial stress,
Munich Re has elements to guarantee its liquidity and
solvency on the long term, thanks to a prudent reserving
policy and the maintenance of an excellent financial health in the last few years. At the end of 2019, the solvency
index of Munich Re group was 237%.
Additionally, thanks to these attributes, Munich Re has
the necessary qualities to offer insurance companies
its solutions of capital optimization. Counting on the
group’s global experience and a qualified local team, the
capital solutions were adapted to the Brazilian legal and
regulatory conditions, including tax and accounting aspects, with the development of custom made solutions
to the particular needs of each partner. The solutions already implemented in Brazil allow its clients to increase
their investments in new businesses development and
even in potential merger and acquisition opportunities.

In the current scenario there
are few certainties and a lot
of uncertainties. In the future
people and companies will
probably seek to control and
mitigate their risks even more
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Bem-estar da equipe como prioridade

Team wellbeing as priority

Nas últimas semanas, as empresas tiveram que se reorganizar em tempo recorde para colocar todos os seus colaboradores em segurança e cooperar com as medidas de
contenção da disseminação do Covid-19. Atualmente, o
grupo Munich Re mantém 100% de sua força de trabalho (quase 40 mil funcionários ao redor do mundo) no
esquema de home office. Para muitos, essa é uma situação
muito diferente da habitual, mas a adaptação fez-se muito rápida e os times tiveram que se reinventar e adaptar-se a essas circunstâncias incomuns.
A equipe de Recursos Humanos da Munich Re tem tido uma
atuação de destaque para viabilizar essa reorganização. “As
equipes são o cerne do trabalho e do sucesso de nossa organização e garantir que continuemos a trabalhar de maneira coordenada e próxima de maneira virtual está sendo um grande aprendizado e oportunidade de crescimento”, menciona
Maria Luisa Kober Nickel, head de RH da Munich Re do Brasil. Isso engloba desde a certificação de que todos contam
com a infraestrutura necessária em suas casas, a familiarização de todos com novos recursos em um prazo curtíssimo,
o desenvolvimento da gestão de equipes 100% virtuais, até
o cuidado com a segurança cibernética dos colaboradores.
O foco do RH da Munich Re no meio dessa crise é a manutenção da motivação e da saúde física e mental dos
seus colaboradores, a partir de uma série de atividades
de suporte online para os colaboradores:
• Organização do espaço de trabalho e da rotina dentro
de casa, com o objetivo de manter o foco e produtividade.
• Dicas aos funcionários de como administrar o isolamento e gerenciar as rotinas corporativa e doméstica.
• Disponibilização de uma série de recursos de aprendizagem virtual para que os funcionários continuem a
se dedicar ao seu desenvolvimento profissional e pessoal
nestes tempos de isolamento.
Acima de tudo, a Munich Re visa assegurar o bem-estar de cada colaborador para que a prestação de serviços
permaneça em um patamar de excelência, com o propósito de permitir que as seguradoras e clientes possam
desempenhar suas atividades com tranquilidade, ainda
que em tempos de pandemia.

In the last few weeks companies had to reorganize themselves in record time to put all the staff in safety and cooperate with the COVID-19 dissemination contention
measures. Currently Munich Re group keeps 100% of its
workforce (almost 40,000 workers worldwide) in remote
work scheme. For many this situation is very different
from the habitual, but the adjustment was very quickly
and the teams had to reinvent themselves to adapt to
these uncommon circumstances.
The Human Resources team of Munich Re is having an
outstanding performance to make this reorganization
viable. “The teams are the core of the work and of the
success of our organization and assuring that we keep
working in a coordinated and close way virtually is being
a great learning and growing opportunity”, mentions
Maria Luisa Kober Nickel, HR Head of Munich Re Brasil. That comprises since the certainty that all have the
necessary infrastructure at their homes, familiarity of all
with new resources at a very short term, 100% virtual teams management development, to the concern with the
employees cybersecurity.
The focus of Munich Re HR during this crisis is to keep
the motivation and the physical and mental health of its
workforce, through a series of online support activities
for the employees:
• Workspace and home routine organization, with the
aim to keep focus and productivity.
• Tips to workers about how to manage isolation and the
corporate and domestic routines.
• Making available a series of virtual learning resources
for the workers to keep dedication to their professional
and personal development during this isolation phase.
Above all, Munich Re aims to secure the wellbeing of
each employee to keep the high excellence in its service provision, aiming to allow insurance companies and
clients to be able to perform their activities serenely
even during pandemics time.
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Inclua qualidade
profissional em
seu currículo
e conquiste
reconhecimento!
Viva a experiência de ter
aulas online com uma das
equipes mais qualificadas
do mercado e conte com
os melhores recursos
didáticos para alavancar a
sua performance.

Na ENS, você conta com
videoaulas, materiais
interativos, estudos de
caso, webinars, fóruns de
debate, acompanhamento
pedagógico e muito mais.

CONHEÇA OS CURSOS DA ESCOLA VIRTUAL:
•
•
•
•

MBA Gestão de Seguros e Resseguro
MBA Executivo em Negócios de Seguros
Graduação Tecnológica em Gestão de Seguros
Habilitação de Corretores de Seguros

Para mais informações, acesse:

ens.edu.br/online

•
•
•
•

Cursos de Extensão
Preparatórios para Certificações Técnicas
Cursos Técnicos
Cursos Especiais Gratuitos

SEGURO RURAL

Saúde do produtor em primeiro lugar
Producer’s health in first place

Cenário de pandemia alerta para que empresário do campo diversifique a sua proteção
Pandemic scenario alerts rural businessmen to diversify their protection
Valéria Vilela

Por/by: Valéria Vilela

Segundo dados do IBGE, safra de café do Brasil este ano deverá somar 57 milhões de sacas de 60 quilos, com avanço de 14,2% em comparação a 2019
According to data from IBGE the Brazil’s coffee harvest this year may add up 57 million 60 kg bags, an increase of 14.2% regarding to 2019

Suzana Santos é cafeicultora no interior de Minas Gerais.
Sua propriedade localiza-se na área rural de Muzambinho e a lavoura exibe uma produção média de 33 sacas
por hectare. O café é um produto que possui a característica de bianualidade: um ano a safra é alta e no outro há
uma queda de produtividade. Assim, a média de colheita
anual gira em torno de 200 sacas por ano.
“Temos aqui o seguro que contratamos quando optamos
pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Por este mecanismo, o agricultor
pode aderir à cobertura adicional para pagamento de
prestações do financiamento de nossas atividades. A preocupação maior no setor do agronegócio é com a saúde
das pessoas envolvidas na produção das lavouras. Nosso
maior desafio, neste cenário de pandemia do coronavírus, é contratar outros tipos de seguro, que estão sempre
nas nossas planilhas de investimentos”, explica Suzana. A
cafeicultura é também técnica em segurança do trabalho.
“Percebemos que, em virtude do medo da contaminação,
houve uma mudança nos comportamentos, inclusive nas
propriedades rurais”, enfatiza Marco Carvalho, cafeicultor de cafés vulcânicos no município de Cabo Verde
(MG). Já o engenheiro agrônomo e gerente regional da
unidade da Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Emater) em Guaxupé, no sul de Minas, Willem
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Suzana Santos is a coffee producer in Minas Gerais State
countryside. Her property is located in Muzambinho’s
countrified area and the tillage has an average production of 33 bags per hectare. Coffee is a product that has
a biannuality characteristic: in one year the yield is high,
but in the next, there’s a fall in productivity. This way,
annual crop is around 200 bags per year in average.
“Here we have the insurance we signed when we opted
by the National Familiar Agriculture Strengthening Program (Pronaf). With this mechanism, the farmer can
adhere to the additional coverage for the loans’ installments that funds our activities. The main agribusiness
sector concern is the people’s health involved in the crops
production. Our biggest challenge, in this scenario of the
coronavirus pandemic, is to contract other insurance
kind, that are always in our investment spreadsheets”, explains Suzana. The coffee farmer is also a technician in
workplace safety.
“We realized that, due to the fear of contamination, there was a change of behaviors, including in the rural properties”, emphasizes Marco Carvalho, grower of volcanic
coffee in the municipality of Cabo Verde (MG). But Willem Araújo, agricultural engineer and regional manager
of the Rural Technical Assistance and Extension Company (Emater) in Guaxupé, Minas Gerais State south, ex-

AGRI INSURANCE
Araújo, explica como o setor se protege da Covid-19.
“Com a chegada da pandemia, alteramos a rotina de
atendimento e visitas nas propriedades rurais. Passamos
a fazer as consultas por telefone e via e-mail. É um momento novo: as coberturas dos seguros em sua maioria
estão entre os incluídas nas linhas de credito dos Pronaf”.
Em 2020, no âmbito do Plano Safra do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o governo
destinou R$ 1bilhão para subvencionar a contratação de
apólices de seguros em todo o país, considerado no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR),
que concede reduções entre 35% a 60% do custo do seguro para o produtor rural e de acordo com as prioridades
da política agrícola formulada pelo Ministério. Esse é o
maior montante desde sua criação, em 2004.
Com esse valor, cerca de 150,5 mil produtores rurais poderão ter a safra protegida. Devem ser contratadas 212,1
mil apólices, com a cobertura de 15,6 milhões de hectares e
valor segurado de R$ 42 bilhões. Em um comunicado aos
produtores nas redes sociais, a ministra Tereza Cristina ressaltou: “Vivemos um momento difícil no país, com a entrada do coronavírus. O Brasil, além de grande produtor de
grãos e proteína, apresenta a maior safra de sua história”.

plains how the sector protects itself from Covid-19. “on
the pandemic coming, we altered the assistance routine
and visits to rural properties. We began telephone mode
appointments and by e-mail. It’s a new moment: the
mostly insurance coverages are among those included in
the Pronaf credit lines”.
In 2020, the Crop Plan Agriculture, Livestock and Supply Ministry (Mapa) scope, government destined R$ 1
billion to subsidize insurance policies hiring all over the
country, considered in the Agri Insurance Premium Subsidy Program (PSR), that grants reductions between 35%
and 60% of the cost of insurance to the rural producers,
according to the priorities of agricultural policy formulated by the Ministry. This is the biggest amount since its
inception, in 2004. With this value, around 150.5 thousand rural producers may have their crops protected.
212.1 thousand policies shall be signed, with coverage to
15.6 million hectares and R$ 42 billion insured value. On
a social media announcement to producers, minister Tereza Cristina remarked: “we live a difficult moment in the
country, due to the coronavirus. Beyond being a big producer of grains and proteins, Brazil features the biggest
crop of its history”.

Ampliação de recursos

Resource expansions

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Há ainda, por outro lado, um grande mercado a ser con- On the other hand, there’s still a large market to be conquistado pelas seguradoras no agronegócio. Everton quered by the insurance companies in agribusiness.
Todescatto, gerente nacional de Seguro Agro da Sancor Everton Todescatto, Sancor Seguros Agri Insurance naSeguros, acredita que o setor, com o apoio do governo tional manager believes that the sector, with the support
federal, por meio do Programa de Subvenção ao Prêmio of the Federal Government, through the Agri Insurance
do Seguro Rural (PSR), poderá ser beneficiado com a Premium Subsidy Program (PSR), can be benefitted with
ampliação de recursos, propiciando uma maior adesão the resources extension, providing more farmers adhede agricultores ao programa, bem como o aumento da rence to the program, as well as products and coverages
oferta de produtos e coberturas. “Estamos trabalhando increase offering. “We are working to launch new modapara lançar novas modalidades e usando a tecnologia a lities and using technology in favor of the brazilian agribusiness”, he assured.
favor do agronegócio brasileiro”, garantiu.
Na visão de Eduardo Kolmar, vice-presidente de Benefí- According to Eduardo Kolmar view, THB Group Bracios da THB Group Brasil, “o processo de gerenciamento sil Benefits vice-president, “the health risks managede riscos em saúde com a pandemia deverá aumentar o ment process in the pandemic shall increase people’s
interesse e a conscientização das pessoas para o princípio concern and awareness to the basic principle of insurance: prevention”.
básico do seguro: a
And what brokeprevenção”. E na atividade da gestão de risrs are prospecting
cos, o que as corretoin risks manageras estão prospectando
ment activity to the
para o setor do agroagribusiness?
Caio
negócio? Caio Timbó,
Timbó,
operational director of LTdiretor
operacional
Seg Brokers, argues
da corretora LTSeg,
“that broker’s assigargumenta “que o papel do corretor neste
nment right now is
momento é entender
to understand the
as necessidades dos
countryside client’s
clientes no campo –
requirements – and
e o mais importante:
more important: siPara a ministra Tereza Cristina, “Brasil, além de grande produtor de grãos
zing the most suitabdimensionar o tipo de
e proteína, apresenta a maior safra de sua história”
le kind of insurance
seguro adequado para
According to minister Tereza Cristina, “Beyond being a big producer of
to each one”.
cada um”.
grains And proteins, Brazil features the biggest crop of its history”
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Em tempos de pandemia, seguro garante
quem tira do campo a sobrevivência
In times of pandemic, insurance warrants
those who take their survival from the field

Na análise do geIn the analysis of
rente de Undethe Produto Sarwriting Produto
fra Underwriting
Safra da Tokio
manager at Tokio
Marine SeguradoMarine Seguradora, Joaquim Neto,
ra, Joaquim Neto,
o seguro rural é
agri insurance is
fundamental para
underlying to the
a proteção do sesector’s
protector, pois esta atition, because it
vidade representa
represents
anyalgo em torno de
thing near to 21%
21% do PIB braof the brazilian
sileiro.
Mesmo
GDP and believes
assim, para ele,
there is a immenhá um potencial
se potential to be
enorme a ser exexplored, because
plorado, pois o
the insurance curJoaquim: desafio das seguradoras é ampliar o conhecimento sobre o seguro
seguro cobre aturently covers only
Joaquim: the insurance companies’ challenge is expanding knowledge about the insurance
almente
apenas
10% of the national
10% do mercado nacional. “Diante deste contexto, quan- market. “Facing this context, when we look to the current
do olhamos para o atual cenário, nossa percepção é a de scenario, our perception is that, as an essential service to
que, enquanto serviço essencial para a economia, o setor the economy, the segment needs more than ever incenprecisa mais do que nunca de incentivos para continuar tives to keep operating to its full capacity”, he consider.
operando em seu pleno funcionamento”, pondera
Joaquim understands that the expansion of subsidies
Joaquim, entende que o aumento da subvenção ao se- to agri insurance to R$ 1 billion, announced by the
guro rural para R$ 1 bilhão, anunciado pelo Plano Safra 2019/2020 Crop Plan, shall promote the coverage in2019/2020, deve impulsionar o crescimento da cobertura crease of the Brazilian agricultural production by 50%
da produção agrícola brasileira em 50% este ano. “Por isso this year. “Therefore at this time, one of the insurance
nesse momento, um dos principais desafios das segura- companies’ major challenges is to expand the knowleddoras é ampliar o conhecimento sobre o seguro rural e ge about agri insurance and reinforce the importance of
reforçar a importância dessa proteção para o produtor”, this protection to the producers”, he argues.
considera. Por outro lado, admite que o seguro rural ain- On the other hand, he admits that agri insurance is not
da é pouco difundido no País. Enquanto produtos de pre- widespread in the country. While products like pensions,
vidência, saúde e capitalização, por exemplo, respondem health and capitalization, for instance, represents 6% of
por 6% do PIB, o seguro rural representa apenas 0,06%.
the GDP, the agri insurance reflect only 0,06%.
Joaquim ressalta que tecnologia adotada pela Tokio Ma- Joaquim highlights that the technology adopted by Tokio
rine está cada vez mais presente nas relações comerciais, Marine is ever more present in the commercial relations,
sobretudo no mercado segurador, além de dispor de specially in the insurance market, beyond having a speequipe especializada em gestão de riscos e precificação cialized team in risks management and pricing to assist
para atender e oferecer coberturas de acordo com a re- and offer coverage according to the region and growing
gião e a época de cultivo de cada safra. “Em tempos em season in each harvest. “In times when the challenges to
que os desafios para manutenção da atividade econômi- maintaining the economic activity will be huge, especa serão enormes, especialmente devido à pandemia da cially because of the Covid-19 pandemic, agri insurance
Covid-19, o seguro rural torna-se imprescindível para becomes essential for those who take their survival from
quem tira do campo a sua sobrevivência”, adverte.
the countryside”, he warns.
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Idoneidade, Conhecimento e Inovação
A Risk Veritas tem experiência e soluções para
estruturação dos esforços de gestão dos riscos
empresariais nos mais diversos segmentos.

Os processos não mais ocorrem sob uma lógica linear.
A evolução é exponencial; e reinventar-se para atender à demanda
é a regra do jogo no mercado global.
Entregar soluções personalizadas requer conhecimento do negócio
e do mercado no qual o cliente está inserido.

São mais de 35 anos de experiência em programas de gerenciamento
de riscos corporativos.
A International Risk Veritas possui um amplo portfólio de
serviços e oferece soluções sob medida para o desenvolvimento
e implantação de ERM (Enterprise Risk Managment).

- Gestão de Riscos na Cadeia de
Suprimentos
- Gestão de Riscos em Portos e
Aeroportos
- Gestão de Riscos Patrimoniais
- Gestão de Riscos de
Responsabilidade Civil
- Gestão de Riscos Ambientais
- Programa de Melhoria de Riscos

- Gestão de Riscos da Natureza
- Plano de Emergência, Gestão de
Crise, BCP
- Gestão de Riscos no Agronegócio
- Big Data e Analytics para Gestão
de Risco
*Consulte outros serviços

Oportunidades de Cooperação de forma integrada
com Clientes, Corretores, Seguradoras, Resseguradores
e Fundos de Investimentos para desenvolver soluções
ajustadas às necessidades de cada negócio, em
todos os segmentos, até grandes conglomerados no
Brasil e no exterior.

ENTRE EM CONTATO
contato@riskveritas.com.br
+55 (11) 98968-4413

www.riskveritas.com.br
/iRiskVeritas

@risk_veritas
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PRODUTOS

BPO Habitacional Delphos: solução
completa e robusta para o mercado
BPO Habitacional Delphos: complete and
powerful solution to the market
Trata-se de um sistema, que atende a todas as exigências do ramo e outros inseridos no contexto do
segmento (como prestamistas, multirriscos, danos e pessoas)
It is a system, that complies all sector’s demands and others inserted in segment’s context (like
loan payments, multirisks, damages and people)
Com 53 anos de atuação no
Acting 53 years on the market
mercado e líder na prestação
and housing insurance portfolio management services
de serviços de gestão de carteiras de seguros habitacioleader, Delphos, through its
nais, a Delphos, por meio de
Insurance BPO, offers a service’s wake that includes poseu BPO de Seguros, oferece
licy management, premiums,
uma esteira de serviços que
reinsurance and coinsurance
engloba a administração de
processing, claims regulaapólices, o processamento de
tion and support to other
prêmios, resseguros e cosseguros, a regulação de sinistros
operation’s steps. Through
e o suporte às outras etapas da
modern solutions, complete
operação. Com soluções moinfrastructure and a practidernas, infraestrutura comce and experimented team,
pleta e equipe treinada e exthe company relieves the
periente, a empresa desonera
insurance companies from
as seguradoras de consideráconsiderable administrative
veis despesas administrativas,
expenses, as well as the burden of high investments in
bem como do ônus dos elevados investimentos na montasetting up its own structure.
gem da estrutura própria.
Being a high complexity business zone, and with long
Sendo um ramo de alta complexidade e com contratos de
term contracts, the Delphos’
longa vigência, o serviço de
BPO de Seguros service offers entire security for calBPO de Seguros da Delphos
culations
and
premiums
oferece total segurança para
Elisabete Prado é diretora comercial e de marketing da
processing, as well as claims
cálculos e processamento dos
Delphos, empresa pioneira na prestação de serviços
regulations for personal and
prêmios, bem como para as
especializados para o mercado nacional
material damages. The operegulações dos sinistros de
Elisabete Prado is Delphos’ commercial and marketing
ration is supported by Habdanos pessoais e materiais.
director, pioneer company in specialized services to the
Delphos, a system developed
A operação é suportada pelo
national market
to attend all requirements
HabDelphos, sistema desenvolvido para atender à todas as exigências do ramo ha- of the housing segment and others inserted in that
bitacional e outros inseridos no contexto do segmento segment’s context (as loan payments, multirisks, da(como prestamistas, multirriscos, danos e pessoas). É mages and people). It is a complete, strong solution,
uma solução completa, robusta, e com capacidade para to portfolios’ capacity for immediate absorption with
absorção imediata de carteiras com crescimentos expo- exponential growth.
nenciais.
To be in line to the new rules established by the LegislaPara estar em linha com as novas regras estabelecidas tive organs, improvements requested by customers or
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O cliente conta também com
o Portal Habitacional, com
acesso a um menu de consultas
ao BPO de Seguros, para, em
tempo real, acompanhar a emissão
de prêmios e as etapas da regulação
de sinistros de Danos e Pessoas

pelos órgãos legisladores,
melhorias solicitadas pelos clientes ou inovações
internas, a estrutura do
BPO de Seguros conta
com um Núcleo de Especialistas em TI, operando
de forma 100% dedicada
ao sistema. Independente
da estrutura de tecnologia
da informação da empresa, o Núcleo evita que o
cliente entre em qualquer
tipo de fila de espera.
O cliente conta também
com o Portal Habitacional,
com acesso a um menu de
consultas ao BPO de Seguros, para, em tempo real,
acompanhar a emissão
de prêmios e as etapas da
regulação de sinistros de
Danos e Pessoas. O Portal disponibiliza uma gama considerável de relatórios e
planilhas pertinentes ao Seguro Habitacional, além das
principais circulares e resoluções sobre o tema.
Para dar ainda mais robustez ao negócio, a Delphos
oferece uma ferramenta para emissão da Declaração
Pessoal de Saúde (DPS) no ambiente de distribuição do
seguro habitacional. Em arquitetura web, acessível ao
usuário por meio de um navegador da internet e um
conjunto de funcionalidades, a ferramenta é de fundamental importância no processo de aceitação do seguro
por parte das áreas de subscrição da seguradora.
Além disso, a partir da extração de dados do HabDelphos, a empresa adota o VinDelphos (Visão de Negócios), solução de BI que permite análises, criação de
relatórios e visualização de dados por meio de gráficos
interativos, via web. A plataforma possui interfaces
modernas, com navegação intuitiva, possibilitando que os usuários criem
seus próprios relatórios
e obtenham as visões necessárias.
Prestando serviços para 13
seguradoras que atuam no
ramo, a Delphos oferece
uma solução que pode ser
utilizada de forma imediata por companhias entrantes, sem que tenham
que efetuar investimentos
internos, contratar equipe
ou montar infraestrutura. É uma solução pronta
para colocar a operação
no ar em 24 horas.

internal innovations, the
BPO de Seguros structure is supported by a IT
Specialists Center, operating 100% dedicated to
the system. Independent
to the information technology company’s structure, the Center prevents
the customer to come in
any waiting line.
The client can also can
depend on the Habitacional Website, with access a menu of inquiries
to BPO de Seguros to
follow in real time, the
premiums emission and
Damages
and
People
claims regulation steps.
The Website provide a
considerable range of reports and spreadsheets
pertaining the Seguro Habitacional, beyond the main
circulars and resolutions about the theme.
To add even more strength to the business, Delphos
offers a tool for emitting the Personal Health Declaration (DPS) in the housing insurance distribution
environment. In a web architecture, available to the
user through a web browser and a range of functionalities, the tool has crucial importance in the process
of insurance acceptance by insurance companies’ underwriting areas.
Beyond that, starting with data extraction from HabDelphos, the company adopts the VinDelhos (Business Vision), BI solution that allows analysis, report
creation and data visualization through interactive
graphs, via web. The platform has modern interfaces,
with intuitive browsing,
allowing the users to create their own reports and
obtain the necessary visions.
Providing services to 13
insurance
companies
that work in the area,
Delphos offers a solution
that can be used immediately by entering companies, without the need
to make internal investments, engage teams or
set up infrastructure. It’s
a readymade solution
to place in 24 hours the
operation online.

The client can also count on
the Housing Website, with
access to a menu of inquiries
to BPO de Seguros to follow,
in real time, premiums’ the emission
and the regulation steps
of Damages and People claims

A partir da extração de dados
do HabDelphos, a empresa adota
o VinDelphos (Visão de Negócios),
solução de BI que permite análises,
criação de relatórios e visualização
de dados por meio de gráficos
interativos, via web

Starting with data extraction
from HabDelphos, the company
adopts the VinDelphos (Business Vision),
BI solution that allows analysis,
report creation and data visualization
through interactive graphs, via web
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Interdependência de plantas, produção
globalizada e riscos associados
Interdependence of plants, globalized
production and associated risks
Por/by: Alfredo Chaia*
Organizações são constituídas
por complexa combinação de
recursos, interdependentes e
inter-relacionados, que devem
perseguir os mesmos objetivos
e cujo desempenho afeta a organização em seu conjunto. Nesse contexto, algumas empresas
brasileiras tornaram-se parceiras ativas do processo de globalização, desenvolveram vantagens
competitivas próprias e transformaram-se também em multinacionais. Outras, se inseriram
nesse contexto de “economia globalizada” obtendo ou fornecendo bens de consumo, bens de capital ou componentes
para outros mercados.
O Brasil integrou-se à economia mundial e passou a ser importante para o resto do mundo, tanto quanto o mundo se tornou
importante para nós. Por outro lado, a globalização já mostrou
que a interpendência de instalações em diferentes locais incorpora riscos que antes não eram percebidos, e as suas implicações são muito mais amplas do que se poderia imaginar.

Organizations are a complex
combination of resources,
interdependent and interrelated, which must pursue the
same objectives and whose performance affects the
organization as a whole. In
this context, brazilian companies have become active
partners in the globalization
process, have developed their
own competitive advantages
and also become multinationals players. Others, inserted
themselves in this context of “globalized economy” obtaining or supplying consumer goods, capital goods or
components to other markets.
In summary, Brazil joined the world economy, just as
much as the world has become important to us. On the
other hand, globalization has already shown that the interdependence of installations in different locations incorporates risks that were not previously perceived, and its implications are much broader than one might imagine.

Interdependencia entre instalações e operações

Interdependence between facilities and operations

Cadeias de suprimentos mais complexas, à medida que
novas tecnologias são introduzidas, tornam a gestão de
vulnerabilidades ainda mais difícil. Em muitos casos, estes
sistemas compõem uma complicada rede de inter-relacionamentos. É frequente observar que uma vulnerabilidade
pode potencialmente desencadear impactos em cascata quando o desligamento repentino de uma operação gerenciada pela empresa ou parceiro de negócio pode criar uma
perturbação na capacidade normal de produção nas instalações a seguir (ou mesmo antes) daquele ponto. O conceito reflete a relação entre várias instalações que devem continuar ativas para que a empresa possa produzir e vender o
componente final ou produtos acabados aos clientes.

Supply chains are more complex as new technologies
are introduced, making vulnerability management
even more difficult. In many cases, these systems are
a combination of complicated network of interrelationships, and it is often noted that a vulnerability
can potentially trigger cascading impacts - sudden
shutdown of an operation managed by the company
or business partner can create a disruption in normal
capacity production facilities after (or even before) that
point. The concept reflects the relationship between
several facilities that must remain active so that the
company can produce and sell the final component or
finished products to customers.

Análise e gerenciamento dos riscos

Risk analysis and management

O desenvolvimento de políticas para gerenciamento
dos riscos e mitigação dos prejuízos relacionados à

The development of policies for risk management and
mitigation of losses related to business interruption and
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interrupção de negócios e danos consequenciais considera algumas etapas básicas.

consequential damages considers some basic steps.

1) Quebrar o mito da autoconfiança
O “impacto total” de um incidente de interrupção dos
negócios afeta empreendimentos de diferentes tamanhos, e não pode ser subestimada. Empresas que levam
mais de 30 dias para recuperar as operações de negócios
são “altamente suscetíveis” a sair do negócio.

1) Break the myth of self-confidence
The “full impact” of a business disruption incident affects businesses of different sizes, and cannot be underestimated. Companies that take more than 30 days
(usually, much more) to recover business operations
are "highly susceptible" to going out of business.

2) Compreender interdependências e riscos
No passado, empresas foram verticalmente integradas
com muita capacidade de fabricação própria, e a compreensão e gestão sobre “lucros cessantes” foi parte importante do trabalho do gestor de risco. Hoje, as cadeias
de fornecimento apresentam maior dependência de parceiros externos, e o entendimento das exposições relacionadas à interrupção contingencial de negócios precisa
tanta atenção quanto à exposição de interrupção de negócios relacionada diretamente as próprias instalações.
Os modelos devem ser capazes de representar múltiplas
dimensões e perspectivas e devem ser capazes de identificar dependências ocultas em sistemas interligados,
consequências resultantes de interrupção de infraestruturas, e elaboração de redundância adequada para reduzir potenciais vulnerabilidades. O esforço de avaliação
dos riscos deve considerar cada ativo no sistema operacional e identificar riscos potenciais associados.

2) Understanding interdependencies and risks
In the past, companies were vertically integrated with
a lot of their own manufacturing capacity, and understanding & management of “business interruption” was
an important part of the risk manager's job. Today, supply chains are more dependent on external partners,
and the understanding of exposures related to business
contingency interruption needs as much attention as
the business interruption exposure directly related to
the own facilities.
Risk assessment models must be able to represent
multiple dimensions and perspectives; and must be
able to identify hidden dependencies in the interconnected chains, consequences resulting from the interruption of infrastructure, and the elaboration of adequate redundancy to reduce vulnerabilities. The risk
assessment effort must consider each asset and identify associated potential risks.

3) Criação de estratégia de resiliência
A última etapa pressupõe a implantação de um conjunto
de medidas para mitigar os impactos decorrentes de uma
ocorrência e para recuperação a empresa. Uma delas é
o Plano de Resposta à Emergência deve incluir procedimentos de comunicação de emergências, ativação do
plano, avaliação dos danos; além de recursos para conter os danos. De outro lado, o Plano de Continuidade
de Negócios deve incluir informações sobre quem tem
de agir, o que precisa ser feito, onde e quando as tarefas
precisam ser feitas para ajudar a retomar as operações.

3) Developing a resilience strategy
The last step involves the implementation of a set of
measures to mitigate the impacts resulting from an occurrence and to recover the company. One of them is
the Emergency Response Plan which includes emergency communication procedures, activation of the
plan, and resources to assessment and contain the
damage. On the other hand, the Business Continuity
Plan must include information about pre-assignment
roles, what needs to be done, where and when tasks
need to be done to help resuming of operations.

Conclusão

Conclusion

Vale lembrar que a análise do desempenho da organização e a tomada de decisão referente ao gerenciamento
dos riscos devem considerar o conjunto dos subsistemas
e suas inter-relações de forma mais complexa que antes.
A análise da dimensão e complexidade entre operações
interdependentes deve levar em consideração riscos operacionais (inclusive os globalizados), além dos riscos econômicos, políticos, logísticos, sanitários e epidemiológicos, competitivo, cultural, marcos regulatórios, eventos da
natureza (ciclones, alagamentos, vendaval) dentre outros.

It is worth remembering that the analysis of the organization's performance and the decision-making regarding risk management must consider the set of subsystems and their interrelations more complex than before.
The analysis of the dimension and complexity between
interdependent operations must take into account operational risks (including globalized ones), in addition to
economic, political, logistical, sanitary and epidemiological risks, competitive, cultural, regulatory frameworks,
nature events (cyclones, floods, gale) among others.

*Alfredo Chaia é General Manager da International Risk Veritas
e vice-presidente do Clube Internacional de Seguros de Transporte (Cist). Acadêmico efetivo da Academia Nacional de Seguros
e Previdência (Ansp) e membro do Conselho de Administração da
Associação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR).

*Alfredo Chaia é General Manager da International Risk Veritas
e vice-presidente do Clube Internacional de Seguros de Transporte (Cist). Acadêmico efetivo da Academia Nacional de Seguros
e Previdência (Ansp) e membro do Conselho de Administração da
Associação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR).
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Robert Bittar faz balanço da atuação
da ENS em regime de home office
Robert Bittar evaluates ENS
performance against remote work

Com rápidas respostas, instituição se adaptou ao cenário imposto pela pandemia
Through rapid response, the institution adapted to the scenario imposed by the pandemic
Um vírus letal paralisou o
A lethal virus paralyzed the
mundo. A pandemia da Coworld. The Covid-19 panvid-19 transformou a vida de
demic transformed the lives
todos no Planeta, trazendo
of everyone on the planet,
medo, insegurança e exiginbringing fear, insecurity and
do novos hábitos e compordemanding new habits and
tamentos sociais. Do ponto
social behaviors. To the economic point of view, it is still
de vista econômico, ainda
not possible to measure the
não é possível mensurar os
impacts of the new coronaimpactos do novo coronavírus, mas ele já faz estragos e
virus, but it has already done
é certo que deixará sequelas.
damage and sure it will leave
Novos e muitos desafios tesequels. New and many chalrão que ser enfrentados no
lenges will be to be faced in
mundo dos negócios, servithe business’ world, services
ços e relações comerciais.
and commercial relations.
Com a necessidade do isoInstitutions and compalamento social, instituições
nies’ social isolation requirement necessity had to
e empresas tiveram que se
adapted to protect their puadequar para proteger seus
blics, however, lose producpúblicos, sem, no entanto,
tivity. To explain how ENS
perder produtividade. Para
is combating the epidemic,
explicar como a ENS vem
Robert Bittar, presidente da ENS: principal prioridade é
the institution’s president,
enfrentando a pandemia,
preservar a integridade e a saúde de todos
Robert Bittar, said about
o presidente da instituição,
Robert Bittar, ENS’ president: top priority is preserving
the main measures adopRobert Bittar, falou sobre as
integrity and health for all
ted, that began even before
principais medidas adotadas, que começaram antes mesmo do agravamento da situation’s worsening.
situação.
With technology as the main ally, the School was able to
Tendo a tecnologia como principal aliada, a Escola con- rapidly migrate most presential activities – administraseguiu migrar rapidamente a maioria das atividades pre- tive and educational – to the virtual environment. Then,
senciais - administrativas e educacionais - para ambiente it continues in full operation, offering excellence online
virtual. Assim, continua em plena operação e oferecendo educational programs.
programas educacionais online de excelência.

Quais foram as primeiras providências que a ENS
tomou diante da pandemia da Covid-19?

Which were the first measures that ENS took facing the Covid-19 pandemic?

A pandemia do novo coronavírus implicou na adoção de
quarentena em todas as regiões do Brasil, especialmente
nas duas cidades onde temos unidades físicas, Rio de Janei-

The new coronavirus pandemic implicated the adoption
of quarantine in all of Brazil’s regions, specially in the
two cities where we have physical units, Rio de Janeiro

34

MARÇO • ABRIL / 2020

INTERVIEW
ro (RJ) e São Paulo (SP), as que apresentam maior incidência da doença. Isso nos obrigou a, rapidamente, buscar modelos de operação adequados e eficientes para a situação.
Em primeiro lugar, imperou a absoluta necessidade de
preservar a saúde dos nossos públicos: colaboradores, alunos, docentes e parceiros.
Ainda na primeira quinzena de março, instituímos um Comitê de Crise que, diariamente, passou a analisar o cenário
para que pudéssemos tomar as melhores decisões e no timing correto. Então, no dia 23 de março, decidimos suspender todas as atividades presenciais - administrativas e educacionais -, fechando nossa Matriz e a Unidade São Paulo, e
colocando todos os colaboradores em regime de home office.
Esse movimento foi absolutamente exitoso graças à nossa
tecnologia de ponta e ao comprometimento e engajamento dos corpos de colaboradores e professores.
Hoje estamos 100% operacionais em todas as áreas, administrativa, acadêmica, comercial, de comunicação. Nosso departamento de Recursos Humanos mantém comunicação
diária com os colaboradores, disseminando informações sobre o coronavírus e promovendo ações para transmitir segurança e tranquilidade a todos. Nossas equipes vêm demonstrando um fantástico espírito de superação e dedicação.
Temos total convicção de que estamos fazendo o máximo e
o melhor dentro do que as atuais condições nos permitem.

(RJ) and São Paulo (SP), those with the greater incidence
of the disease. This forced us to, rapidly search for adequate operation models and efficient for the situation.
First of all, reigned the absolute necessity to preserve our
publics’: employees, students, teachers and partners.
In March first half, we institute a Crisis Committee that
daily passed to analyze the scenario to make best decisions at the right timing. Then, on March 23rd, we decided to suspend all person activities – administrative
and educational – sealing our São Paulo headquarters
and the São Paulo Unit, placing all employees in remote
home office work.
This movement was absolutely successful thanks to our
cutting-edge technology and the contributors and teachers’engagement. Today we are 100% operational in all
areas, administrative, academic, commercial, communication. Our Human Resources department keeps daily
communication to the employees, spreading information about the coronavirus and promoting actions to
transmit security and tranquility to all.
Our team are evidencing a fantastic resilience and dedication spirit. We have absolute conviction that we are
doing the most and the best current conditions allows us.

O que foi feito para atender aos alunos?

What was done to support the students?

Nossa primeira preocupação foi migrar os cursos presenciais para o ambiente virtual adequando conteúdo e
didática e, assim, evitar a descontinuidade das aulas. Em
um grande esforço que envolveu coordenadores acadêmicos, docentes, técnicos das áreas de Ensino e a equipe
da Escola Virtual, conseguimos esta migração em tempo recorde, em todos os nossos produtos educacionais,
como o Curso para Habilitação de Corretores de Seguros, a Graduação Tecnológica em Gestão de Seguros e
MBAs. Só para termos noção da complexidade desse trabalho, considerando apenas MBAs e a graduação, convertemos 117 disciplinas para ambiente virtual.
Em pouco tempo, capacitamos professores e colaboradores para que os recursos do Ensino a Distância, em
particular as salas de aula virtuais, fossem aproveitados
ao máximo. Nessas salas acontecem transmissões ao vivo
ou gravadas, e nossos especialistas apresentam dados em
tempo real, usam quadros interativos, fazem enquetes e
questionários, compartilham arquivos, debatem com os
alunos e organizam as turmas em grupos de trabalho.
São múltiplas possibilidades e com a excelência da melhor tecnologia educacional.
Considerando que esse momento também pode ocasionar
dificuldades financeiras, essa foi a segunda frente relacionada aos alunos que mereceu atenção. Nossas Secretarias
estão à disposição para receber possíveis demandas e oferecer facilidades para renegociação, analisando caso a caso
para que todos consigam honrar seus compromissos.
Estamos com todos os canais de atendimento e comunicação disponíveis, tirando dúvidas e solucionando problemas para que eles fiquem seguros de que não terão qual-

Our first concern was to migrate the presential courses
to the virtual environment adapting content and didactic, aiming to avoid classes’discontinuity. In a great effort that involved academic coordinators, faculty, technicians of the Teaching areas and Virtual School team,
we were able to migrate in record time, in all our educational products, such as the Insurance Brokers License
Course, Technologic Degree in Insurance Management
and MBAs. Just to situate the complexity of this work,
considering only MBAs and graduation level, we converted 117 disciplines to the virtual environment.
In a short time, we empower teachers and contributors,
so that resources of Distance Learning, in particular
on the virtual classrooms were made the most. In those classrooms, live or pre-recorded transmissions take
place, and our specialists present data in real time, use
interactive frameworks, make queries and surveys share archives, debate with the students and organize the
classes in workgroups. There are multiple possibilities
withal best educational excellence technology.
Considering this moment can also entail financial difficulties, this was the second way related to the students
that deserved attention. Our Secretaries are available to
receive possible demands and offer easiness to renegotiating, analyzing case by case for all being able to honor
their compromises.
We have all assistance and communications channels
available, answering questions and solving problems to
make them secure that they won’t have any loss in learning. The best part of all was receiving messages from
many students, from countries’many parts manifesting
INSURANCE CORP
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quer perda no aprendizado. A melhor parte de tudo isso foi
receber mensagens de diversos alunos, de várias partes do
País, manifestando sentimentos espontâneos e sinceros de
agradecimento e reconhecimento pelo esforço da Escola.

spontaneous and sincere feelings of gratitude and recognizing the School’s effort.

E com relação a novas atividades, como a ENS vem
atuando?

And what about new activities, how is ENS acting?

Empreendemos um segundo grande movimento concentrado em produtos, principalmente na concepção de novas
opções adaptadas ao atual cenário. Assim, criamos uma categoria de cursos chamada 'EAD Ao Vivo', que são aulas presenciais a distância com professores lecionando de suas próprias casas. No lançamento, 10 programas foram ofertados,
são quatro encontros que rendem um total de 24 horas.
Outra novidade foi o lançamento do Programa de Autodesenvolvimento, que oferece 40% de desconto em cursos
para profissionais de entidades parceiras. Também criamos a promoção Turbine sua Carreira, que concede desconto de até 30% em cursos online e é mais um estímulo
para quem quer se qualificar durante a quarentena. Contando novamente com o auxílio da tecnologia, começamos a promover lives no Instagram, apresentadas por colaboradores e professores da ENS, sobre seguros, ensino,
mercado de trabalho, negócios, entre outros temas.
No âmbito das parcerias, fechamos acordo com a Mashme, empresa espanhola, e a Samsung SDS, para criação
da Sala do Futuro. Trata-se de uma sala de aula futurista,
a primeira nesses moldes na América Latina, que poderá receber 30 alunos presenciais e até 40 remotos, todos
interconectados. Será uma experiência verdadeiramente
inovadora, sem precedentes, baseada em recursos audiovisuais de altíssima definição. Um projeto extremamente
importante neste momento e que deverá estar disponível
a partir da segunda quinzena de maio. Temos outras parcerias sendo costuradas, em especial nas áreas de riscos
cibernéticos e de cooperação acadêmica, com nomes de
peso. Muito em breve anunciaremos mais novidades.

We made a second major movement concentrated on
products, specially in conceiving new options adapted
to the current scenario. Then, we created a category of
courses called “EAD Live”, that are presential distanced
classes with teachers instructing from their own homes.
At the launch, 10 programs were offered, that’s four
appoitments surrendering a total of 24 hours. Another
news was the Self-Development Program’s release, that
offers 40% off in courses for entities’ partner professionals’. We also we create the Boost your Career sale, that
offers up to 30% off on online courses and is another
incentive for those who want to qualify during the quarantine. Counting again on the technology’s support,
we started to promote lives on Instagram, presented by
ENS’contributors and teachers, about insurance, teaching, labor market, business, among other themes.
On the partnerships’ scope, we did a deal with Mashme,
a Spanish company, and Samsung SDS, to criate the Future Classroom. This is a futurist schoolroom, the first of
its kind in Latin America, that can take up to 30 presential students and 40 remotely, all interconnected. That
will be a truly innovative experience, unprecedented,
based on audiovisual resources of ultra-high definition.
A very important project right now, that may be available beginning on the first half of May. We have other
partnerships under way, in special in the cyber risks and
academic cooperation fields, with relevant names. Very
soon we’ll announce more news.

Quais lições a ENS extrai dessa pandemia e qual
será a visão daqui pra frente?

Which lessons the ENS take out from this pandemic and what will be the vision from now on?

A situação pegou a todos de surpresa, é grave e ainda não
temos uma visão clara por quanto tempo esse cenário se
estenderá. Por isso, nossa principal prioridade sempre
foi e continuará sendo preservar a integridade e a saúde
de todos, e estamos conseguimos cumprir essa missão
sem afetar as nossas operações.
Nossa equipe seguirá trabalhando em home office até
quando for necessário, sempre motivada, integrada e
buscando novas soluções para oferecer os melhores serviços e produtos para o público que também está cumprindo quarentena. Isso comprova que, com planejamento, organização e criatividade, é possível gerar novas
oportunidades em momentos de crise. Continuaremos
exercendo nosso papel como educadores e não pouparemos esforços para garantir que os profissionais sigam
se capacitando e adquirindo conhecimento, o que, neste
momento, se tornou ainda mais importante.

The situation caught everyone by surprise, it is severe
and we still don’t have a clear view for how long this scenario will go on. For that reason, our top priority always
was and will continue to be preserving integrity and health for all, and we were able to fulfill this mission without affecting our operations.
Our team will remain home office working until necessary, always motivated, integrated and searching for
new solutions to offer the best services and products to
the public that are also under quarantine. This proves
that, through planning, organization and creativity, it is
possible to create new opportunities in crisis’moments.
We’ll continue to play our role as educators and we’ll
save no effort to guarantee that the professionals remain
capacitating themselves and acquiring knowledge, that,
right now, is more important than ever.
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Jornalismo especializado com qualidade
Quality specialized journalism
In early 2015, a successful
journalism
project began. In that
year, the first issue
of Insurance Corp
magazine brought,
as the cover story,
nothing less than the
London-based syndicate Lloyd’s. “The
goal of this publication is contributing
to the development
and
strengthening
of the sector, offering space to themes
indispensable to the
prevention and mitigation of risks”,
highlighted the publisher André Pena, in the “Message” section.
The only bimonthly and bilingual independent market’s
publication, the magazine have the seal of the Editora
Incremento and celebrates its fifth anniversary with a
clear objective: to be a vehicle specialized in insurance, private pensions, reinsurance, capitalization and
supplementary health, besides the services provision
in these areas, as well as in risk management. In its 28
issues, the magazine already published feature stories,
articles and reports with the main players in Brazil and
abroad. Its content possesses a notable corporate character, among other aspects.
Insurance Corp interviewed personalities with deep
penetration in the segment and covered events of indisputable value and importance. Highlights include the
Rio de Janeiro Reinsurance Meeting (in fact, the magazine
publishes since 2017 a report called Special Inform), the International Seminar and ABGR Expo, the Conec – Insurance Brokers Congress (SP) and the Brazilian Insurance
Brokers Congress.
The target audience of IC is formed by professionals of
insurance and reinsurance companies, insurance and
reinsurance brokers, associative and class entities, as well
as assessment, inspection and claims regulation companies, auctioneers, service providers, risk managers,
as well as companies that seek coverage that adequately
services its activities and responsibilities. Ultimately, the
magazine is, today, reference to the insurance and reinsurance market, conquering a deserved recognition, demonstrated by the trust and support received.
Natasha Motta

No início de 2015,
houve o princípio
um projeto de comunicação bem-sucedido. Naquele ano,
a primeira edição
da revista Insurance
Corp trouxe na capa,
nada mais, nada menos, que o sindicato
londrino Lloyd´s. “O
objetivo desta publicação é contribuir
para o desenvolvimento e fortalecimento do setor, oferecendo espaço para
os temas indispensáveis à prevenção e
mitigação de riscos”,
ressaltava o publisher André Pena, na seção “Mensagem”.
Única publicação bimestral e bilíngue independente
do mercado, a revista possui a chancela da Editora Incremento e comemora seu quinto aniversário com um
objetivo claro: ser um veículo especializado em seguros,
previdência privada, resseguro, capitalização, saúde suplementar e a prestação de serviços voltados a essas áreas, bem como o gerenciamento de riscos. Em suas 28
edições, o veículo já publicou reportagens, artigos e matérias com os principais players do Brasil e do exterior.
Seu conteúdo possui caráter notadamente corporativo,
entre outros aspectos.
Insurance Corp entrevistou personalidades de grande
penetração do segmento e cobriu eventos de valor e importância indiscutíveis. Destaques para o Encontro de
Resseguro do Rio de Janeiro (aliás a revista edita um caderno denominado Informe Especial desde 2017), o Seminário
Internacional e Expo ABGR, o Conec – Congresso dos
Corretores de Seguros (SP) e o Congresso Brasileiro dos
Corretores de Seguros.
O público-alvo do de IC é formado por profissionais
de seguradoras e resseguradoras, corretores de seguros,
brokers de resseguro, entidades associativas e de classe,
bem como empresas de avaliação, vistoria, regulação de
sinistros, de leilão, prestadores de serviços, gestores de
risco, assim como empresas que buscam coberturas que
atendam adequadamente suas atividades e responsabilidades. Enfim, a revista, hoje, é referência no mercado de
seguros e resseguro, conquistando merecido reconhecimento, demonstrado pela confiança e apoio recebidos.
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A importância do profissional e
os grandes desafios da pandemia

The importance of the professional and
the great challenges of the pandemic
Por/by: Leticia Doherty e Raquel Marimon*
Há muito tempo ouvimos
We have long heard that
que a profissão do atuário é
the actuary's profession is
considerada uma das princonsidered one of the tops
cipais nos rankings de carin the career rankings of
reira do mercado internathe International Market.
cional. Mas, no Brasil, ainda
But, in Brazil, there is still
há oportunidade para coan opportunity to learn
nhecer melhor de que formore about how this proma esse profissional pode
fessional can bring value to
agregar. E, por falar em Brathe table. And talking about
sil, precisamos mencionar
Brazil, we need to mention
o IBA – Instituto Brasileiro
IBA, Brazilian Institute of
de Atuária, uma sociedade
Actuaries, a civil society, non-profitable, whose
civil, sem fins lucrativos,
main mission is to propacuja principal missão é a
gate the profession throude propagar a profissão por
gh cooperation with the
meio da cooperação com o
State, promoting the best
Estado, promovendo os melhores padrões de desenvolstandards of its members’
vimento de seus membros.
development. IBA is proud
O IBA se orgulha de ter emito have issued more than
tido mais de 3 mil registros
3,000 MIBA registrations,
Leticia Doherty é presidente do Instituto Brasileiro de Atuária
de MIBA, categoria mais
the most important cateLeticia Doherty is Brazilian Institute of Actuaries’s president
gory of the Institute.
importante do instituto.
Uma profissão com poucos membros, mas que não esca- A profession with few members, but that has not escaped
pou de ser citada na popular Medida Provisória 905, na being quoted in the popular MP 905, as far as the exparte em que tange a extinção dos registros profissionais tinction of professional records is concerned (revoked by
(revogada pela MP 955). À época, a diretoria do IBA re- MP 955). At the time, the IBA Board of directors registegistrou indignação por meio de cartas, pronunciamentos red outrage through letters, pronouncements inside and
dentro e fora do país, reuniões com órgãos reguladores, re- outside the country, meetings with regulatory bodies, sodes sociais, até que foi chamada para expor seus ideais em cial networks, until it was called upon to state its ideals at
uma audiência pública no Senado Federal.
a public hearing in the Federal Senate.
O IBA considerou ímpar a oportunidade de ser ouvido, IBA considered as unique the opportunity to be heard, as
pois deixou claro que é uma entidade que preza pela edu- well as made it clear that it is an entity that values concação continuada, que organiza congressos e seminários, tinuing education, which organizes congresses and seque emite pronunciamentos de orientação técnica e que minars, which issues technical guidance and promotes
promove comissões e grupos de trabalho, qualificando e commissions and working groups, qualifying and certifying the actuary of Brazil.
certificando o atuário do nosso Brasil.
Contudo, independentemente das promessas de reapre- However, regardless of promises to re-present a new MP,
sentação de uma nova MP, em deferência aos 75 anos de in deference to its 75-year history, the Board decided that
história, a diretoria decidiu que o IBA seguiria emitindo IBA would continue to issue its membership registers inseus registros de associados independentemente de qual- dependently of any government agency or entity. And
quer órgão ou entidade governamental. E essa decisão se this decision was based on information from segment’s
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baseou na informação de
employers who give importance to the registration
empregadores do segmento que dão importância ao
of an active and certified
registro de um atuário ativo
actuary by IBA, either in
e certificado pelo IBA, seja
the technical-actuarial management, or in the signana gestão técnica-atuarial,
ture of its balance sheet.
seja na assinatura do seu
And, when the IBA waibalanço patrimonial.
ted for the government's
E, quando o IBA aguardava os próximos passos do
next steps, a pandemic that
governo, se iniciava uma
was unprecedented in the
pandemia sem precedenworld began. Once again,
tes no mundo. Mais uma
the actuary is called upon
vez, o atuário é convocado
to produce analyzes of
a produzir análises de cenáscenario, according to the
rio, frente ao contexto. Esse
context. This event, which has a start date but no
evento que tem data de ‘início’, mas sem data para terending one, has taken the
minar, tem tirado o atuário
actuary out of its comfort
da zona de conforto. Os dezone. The challenges are
safios são diferentes confordifferent depending on
me sua área de atuação:
your area of expertise:
Raquel Marimon é diretora de Saúde da IBA
• Seguros: estimar o impac• Insurance: estimate the
Raquel Marimon is diretor IBA’s Health
to na precificação para proimpact on pricing to projetar os ajustes necessários;
ject the necessary adjustments;
• Previdência: rever o conjunto de premissas, em especial • Pension plan: review the set of assumptions, especially
as taxas de juros;
interest rates;
• Saúde: readequar modelos para atender a uma demanda • Health: readjust models to meet an unexpected demand…
inesperada...
Os profissionais desse segmento são surpreendidos com Professionals in this segment are surprised by mathemamodelos matemáticos que não respondem a esse evento tical models that do not respond to this unique worldúnico de ordem mundial. Normalmente, são utilizados -wide event. Usually, epidemiological models are used to
modelos epidemiológicos para projetar o comportamento project the behavior of infections such as Covid19, but
de infecções como o Covid19, mas, a precisão é boa o su- the precision is good enough for 3 to 5 days, depending
ficiente por três a cinco dias, a depender da assertividade on the assertiveness of the assumptions and the time of
das premissas e do tempo de desenvolvimento da doença.
disease’s development.
Os atuários da saúde utilizam processos estocásticos para Health actuaries use stochastic processes to observe the
observar o passado e aplicar modelos preditivos, estiman- past and apply predictive models, estimating premiums/
do prêmios/provisões. Para tal, é necessário perspectiva, reserves. For this, perspective is necessary. Being out of
estar fora da situação e perceber, de forma adequada qual the situation is the best way to understand what will be
será o comportamento seguinte, dada a premissa de que o the next behavior, given the assumption that the future,
futuro, de certa forma, repete comportamentos passados. in a way, repeats past behaviors. Regarding to the pandeCom relação à pandemia estamos “no olho do furacão”, mic, we are “in the eye of the storm” and it is very difficult to predict the direction or intensity of it.
sendo muito difícil prever direção ou intensidade.
O IBA disponibilizou ferramenta no seu site que atualiza, IBA has made a tool available on its website, which updadiariamente, dados de infectados, óbitos e recuperados, tes, daily, data on infected, death and recovered people
de mais de 180 países. Estudando esses dados e os aplican- from more than 180 countries. By studying these data
do em modelos epidemiológicos, como o SIR ou Seir, as and applying them to epidemiological models, such as
operadoras de planos de saúde têm compreendido me- the SIR or Seir, health plan operators may have a betlhor a demanda de assistência, podendo prover o melhor ter understanding on the demand for assistance and can
atendimento possível.
provide the best possible care.
Por ora, estamos com a maior parte do território nacional For now, we have most of the national territory with sucom suficiência de oferta de serviços, vivendo a grande pply of services sufficiency, experiencing the great exexpectativa da descoberta de um tratamento ou da apro- pectation of a new treatment discovery or vaccine. This
vação de uma vacina. Esse evento global mudará a forma global event will change the way people relate and concomo nos relacionamos e consumimos, em especial, ser- sume, in special, the protection services such as insuranviços de proteção como seguros, previdência e saúde. O ce, pension plan and health. The actuary, then, assumes
atuário, então, assume seu protagonismo, provando, mais its role, proving, once again, it’s value to the society.
uma vez, seu valor para a sociedade.
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A produtividade e a boa técnica inerente
à profissão de corretor de seguros
The productivity and good technique inherent
to the insurance broker profession
Por/by: Evaldir Barboza de Paula*
Nos últimos três anos, nos
convencemos de que a evolução do corretor de seguros –
profissional liberal ou empresário – se daria pela prática
de conceitos do empreendedorismo. Para tanto, deveríamos investir em processos e
sistemas, além de ações junto aos órgãos de classe, por
meio de fóruns, seminários e
cursos, dentre outras atividades planejadas.
No meu ponto de vista, atualmente, estamos diante de
um novo conceito: a capacitação. É sabido que o aperfeiçoamento profissional exigirá
cada vez mais conhecimento,
tanto por meio de processos
convencionais, como banco
de escolas aliado ao exercício da prática, como também
pela incorporação de tecnologias disruptivas, que trarão
o apoio de novas ferramentas digitais.
Mas, a produtividade jamais poderá ficar de fora desse
movimento. O dicionário Houaiss nos ensina que “produtivo”, em sua semântica, significa “que produz, fértil
e proveitoso”. Portanto, me atrevo a formular a equação
a seguir: o empreendedorismo acrescido da capacitação
nos dará a produtividade! (e + c = p).
Hoje, o mercado globalizado exige essa equação ao
estimular cada vez mais a concorrência leal e adequada, alicerçada na produtividade. O resultado esperado é que os profissionais sejam cada vez mais
técnicos e eficientes.
A boa técnica é inerente ao reconhecimento da existência da profissão, como prevê a própria Carta Magna.
Daí porque o profissional da corretagem de seguros é
visto dessa forma, principalmente, pelos consumidores, seguradoras, resseguradoras e demais players do
mercado de seguros.
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In the last three years, we
convinced ourselves that the
evolution of the insurance
broker – liberal professional
or business owner – would
take place by the practices of
entrepreneurship concepts.
For that, we should invest
in processes and systems,
beyond actions withal class
entities, through forums, seminars and courses, among
other planned activities.
In my point of view, currently, we’re facing a new
concept: training. It’s know
that the professional improvement will demand ever
more
knowledge,
through conventional processes,
such as attending schools in
line with practical exercise,
as well as the incorporation
of disruptive technologies,
that will bring the support
of new digital tools.
But productivity can never be outside of this movement. The dictionary tells us that “productive”, semantically, means “who that produces, fertile and
useful”. Therefore, I dare to formulate the following
equation: entrepreneurship, added with training, will
give us productivity! (e + t = p).
Today, the globalized market demands that equation
when it stimulates ever more fair and adequate competition, grounded on productivity. The expected result is that professionals become even more technical
and efficient.
The good technique is inherent to the recognition
of the profession’s existence, as the Magna Carta itself predicts. It follows that the insurance brokerage
professional is seem that way, mainly, by consumers,
insurance companies, reinsurers and other insurance
market players.

ANALYSIS
Vejamos:

Let’s see:

(...) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Constituição Federal (1988) – Artigo 5º, inciso
XIII (grifo nosso)

(...) the exercise of any work, office or profession, is free,
as long as the professional qualifications that the law establishes are followed. Federal Constitution Law (1988) –
Article 5, item XIII (our emphasis)

O Poder Executivo, na contramão da produtividade,
editou a Medida Provisória nº 905/2019, em novembro,
e nela inseriu artigo (nº 51, inciso III), dentre outros pertinentes ao Sistema Nacional de Seguros Privados, que
exterminava como um passe de mágica a profissão do
corretor de seguros. Em suas justificativas, uma das alegações era a desregulamentação de mercado em nome
da livre concorrência. Mas, não havia nenhuma base
empírica ou indicadores robustos que pudessem nortear tal decisão. Como já citei acima, a concorrência está
na produtividade e na competência, que induzem à boa
técnica inerente à profissão.
Isso posto, partiremos para as considerações sobre a
MP 905/2019, estritamente no artigo nº 51, inciso III,
que baniu a Lei nº 4.594/64. Com isto, num único ato,
exterminou sem explicações ou aviso prévio a profissão de corretor de seguros, permitindo a qualquer cidadão, maior e capaz, segundo o Código Civil, exercer
a corretagem de seguros de qualquer produto securitário, homologado pelos órgãos competentes no âmbito
do território brasileiro, independentemente de capacidade técnica auferida e avaliada previamente pelos
formadores da profissão.
Muitos esforços foram feitos pelas entidades representativas da classe, que ainda hoje continuam atentas e
mobilizadas nesse processo legislativo, já que não se esgotou. A primeira vitória foi obtida dentro da comissão
mista do Senado Federal que aprovou, no último dia 17,
a reversão daquela decisão executiva, transformando a
MP em Projeto de Lei de Conversão (PLV). Todavia, tal
PLV é carente de aprovação definitiva em mais algumas
etapas, a saber: plenário da Câmara dos Deputados, plenário do Senado Federal, sanção ou veto da Presidência
da República, que podem colocar fim às deliberações
legislativas, revertendo em nova lei ordinária ou a mantendo intacta ou no seu status quo.
Desse processo, extrai-se, primeiramente, a forma traumática, uma vez que fomos surpreendidos pela decisão
intempestiva e não compartilhada previamente com
os agentes do mercado de seguros. Segundo, que a Lei
4.594/64, que já tem 56 anos, está caduca e com os seus
objetivos e aplicação retrógados. Feitas essas considerações preliminares, agora parto para uma análise um
pouco mais alinhada, sem, no entanto, me ater às questões jurídicas, mas tão somente às pretensões apresentadas no Congresso Nacional.
Ademais, é importante realçar que reagimos à MP
905/2019, que está em plena vigência e produzindo
seus efeitos jurídicos pelo prazo de sua validade (120
dias), ao invés de agirmos com antecedência. Talvez, por
acomodação e conforto, acabamos por perder a grande
oportunidade de produzir um projeto de lei auspicioso,

The Federal Executive Branch, against productivity,
edited the Provisional Measure 905/2019, and inserted in it an article (number 51, item III), among others
pertaining the National System of Private Insurance,
that exterminated, magically, the profession of the insurance broker. In its justifications, one of the claims
were the deregulation of the market in the name of
free competition. But there were no empirical basis
or robust indicators that could guide such decision. As
I cited above, the competition is in productivity and
competence, that induce the good technique inherent
to the profession.
That being we’ll advance to que considerations about
the MP 905/2019, strictly, in the article 51, item III,
that banished the Federal Law # 4.594/64. With that,
in a single act, it terminated, without explanation or
prior notice, the profession of insurance broker, permitting to any citizen, at legal age and capable, according to the Civil Code, to exercise the insurance
brokerage of any insurance product, ratified by the
competent bodies in the scope of the Brazilian territory, independently of verified technical capacity
previously assessed by the profession trainers.
A lot of effort was made by representative class entities, that are still alert and mobilized in this legislative process, that has not yet ended. The first victory
was obtained in the mixed commission in the Federal
Senate that approved, in March 17th, the reversion
of that executive decision, transforming the MP in a
Conversion Law Project (PLV). However, such PLV is
lacking definitive approval in some stages, namely:
Chamber of Representatives plenary, Senate plenary
and sanction or interpose by the Presidency of the
Republic, that can put an end to the legislative deliberations, reversing into a new ordinary law or maintaining it intact or on its status quo.
From this process, we extract, primarily, the traumatic
way, once we were surprised by the untimely and not
previously shared with the insurance market agents’
decision. Secondly, that the Law 4.594/64, withal 56 years, is outdated and with retrograde goals and applications. Made these preliminary considerations, I’ll now
go to a little more aligned analysis, without, however,
binding to juridical questions, but only to the pretense
presented in the National Congress.
Furthermore, it’s important to highlight that we’re
reacting to MP 905/2019, with is in full capacity and
producing its juridical effects by its validity term (120
days), instead of acting with advance. Maybe, because of accommodation or comfort, we end up losing
a great opportunity to produce an auspicious, full-bodied and vigorous law project, involving all actors
INSURANCE CORP
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encorpado e vigoroso, envolvendo todos os atores desse
mercado pujante em grandes debates. Seria a oportunidade para criarmos uma norma renovada e moderna,
que permearia aspectos jurídicos atuais com as garantias legais, principalmente, aos consumidores, que são
os verdadeiros beneficiários, independentemente do
Código de Defesa do Consumidor.
Não posso deixar de citar a tentativa de mudança na
legislação vigente proposta pelo PLC nº 29/2017 (antigo PL nº 3555/2004), ressaltando que a sua abordagem está focada na revogação do Contrato de Seguro
no atual Código Civil, que timidamente fez incursões
sobre a intermediação do seguro, com envolvimento
do corretor de seguro. Depois de 16 anos, esta proposta chegou a ser aprovada, em novembro passado, em
uma das comissões no Senado Federal, que, agora, está
paralisado em decorrência das várias outras Medidas
Provisórias apresentadas pelo Poder Executivo e por
causa da pandemia que nos assola e impõe o isolamento. Este projeto não deixa de ser um bom exemplo de
mobilização e estudos prévios em normas pertinentes
do Sistema Nacional de Seguros Privados.
Mas, afinal o que dizem os artigos nº 53 e 54 do relatório
sobre a MP 905/2019¹, aprovado na comissão mista do
Congresso Nacional, no aspecto único e exclusivo sobre
a profissão do corretor de seguros?
Como várias matérias sobre o tema já foram publicadas, em rápida síntese desses dois artigos, vejo que trazem à luz da lei da corretagem de seguros as obrigações
da profissão, as sanções decorrentes de condutas éticas
e ilícitas, a filiação voluntária em qualquer autorreguladora homologada pelos órgãos competentes e, finalmente, o comissionamento pela intermediação.
Uma vez que o referido PLV está em mutação, registro o
compromisso de produzir novo artigo com uma abordagem mais profunda dos aspectos da legislação vigente. Por hora, concluo que a corretagem de seguros está
em transformação no intuito de se alinhar às novas demandas da profissão. Acredito que estamos no caminho
certo e que, apesar dos percalços, não devemos perder a
oportunidade de fortalecer a nossa atividade.

of this thriving market in large debates. That would
be the opportunity to create a renewed and modern
standard, that would permeate current juridical aspects with the legal warranties, specially, to consumers, that are the real beneficiaries, independently
of the Consumer Defense Code.
I can’t fail to mentioned the attempted change in the
current legislation proposed by the PLC # 29/2017
(formerly PL # 3555/2004), highlighting that its
approach is focused on revoking the Insurance Contract in the current Civil Code, that timidly make incursions about the intermediation of insurance, with
involvement of the insurance broker. After 16 years,
this proposal managed to be approved, last November, in one of the Federal Senate commissions, and,
now, is frozen because of the various others Provisional Measures presented by the Federal Executive
Branch and due the pandemic that ravages us and
imposes isolation. This project is still a good example
of mobilization and previous studies pertaining the
National System of Private Insurance. But, in the end,
what say the articles # 53 and 54 of the report about
the MP 905/2019¹, approved in the Mixed Commission in the National Congress, in the single and exclusive aspect of the insurance broker’s profession?
As many features on the subject were already published, in a rapid synthesis of these two articles, I see
they bring to light of the insurance brokerage laws
the obligations of the profession, the sanctions arising from ethical and illicit conducts, the voluntary
affiliation to any self-regulatory body homologated
by the competent bodies and, finally, the commissioning by intermediation.
Once the referred PLV is mutating, I register my
commitment to produce a new article with a deeper
approach on the aspects of the current legislation.
For now, I conclude that the insurance brokerage is
transforming itself with the aim to align to the new
demands of the profession. I believe we’re at the right track and that, despite the obstacles, we shouldn’t
miss the opportunity to strengthen our activity.

Nota¹: Medida 905/2019 foi revogada pelo governo federal em 20 de abril por meio da MP 955/2020

Notice¹: Provisional Measure 905/2019 was revoked by
federal government in april, 20 through MP 955/2020
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A boa técnica é inerente ao
reconhecimento da existência
da profissão, como prevê a
própria Carta Magna
The good technique is inherent
to the recognition of the profession’s
existence, as the Magna Carta
itself predicts
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