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FenSeg realiza evento que abordou cenário de linhas financeiras

Expansão à vista
Expansion in sight
Grupo AXA se estrutura no Brasil para ser uma grande seguradora
AXA Group is structured in Brazil to become a major insurer

CEO da AXA no Brasil, Philippe Jouvelot
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a seu MBA com a melh   
gócios do mercado de 

atuante no setor há mais de 40 anos;

com profundo conhecimento do mercado e de 
suas particularidades;

com corpo docente formado por executivos do 
segmento.

 

 

  

 

 

 

 
 

     hor Escola de
    seguros:

    s de 40 anos;

  ento do mercado e de 

   ado por executivos do 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

C      CON      N      

 

 

  

 

 

 

 
 

NFIRA OS CURSOS COM I  

MBA GESTÃO DE SEGU   
Curitiba - início: 18/9/2015

aulo - São P início: 19/9/2015
Rio de Janeiro - início: 2/

 

 

  

 

 

 

 
 

AS:    NSCRIÇÕES ABERT

SEGURO   UROS E RES
 015

 2015
 /10/2015

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

MBA GESTÃO JURÍDICA    
SEGURORES

Curitiba - início: 11/9/2015
aulo - São P início

MBA DIREITO SECURIT
Recife - início: 23/10/20
Rio de Janeiro - início

 

 

  

 

 

 

 
 

  A DO SEGURO E 

 015

  TÁRIO
 15

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

Recife: (81) 3423-1134 | m

Mais informações:

aulo: São P (11) 3062-2025  
Rio de Janeiro: (21) 3380-1091 | mbarj@esns.org.br
Curitiba: (41) 3264-9614 | mbarj@esns.org.br

.funenseg.org.br/mbaswww

 

 

  

 

 

 

 
 

    mbarj@esns.org.br

 5 | mbasp@esns.org.br
    1091 | mbarj@esns.org.br

   | mbarj@esns.org.br

as

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

www

 

 

  

 

 

 

 
 

.funenseg.org.br | 0800 0  w

 

 

  

 

 

 

 
 

   025 3322

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 



MENSAGEM AO MERCADO
MESSAGE TO THE MARKET

Fascinating and challenging mission

The Insurance Corp project begins to take sha-
pe. It is quite pleasing that the magazine is fully
meeting its objectives, namely to supply techni-
cal information and reports relating to insurance
and reinsurance markets. Readers, risk managers,
insurance companies, brokerage firms and bro-
kers are favoring the initiative, with support and
encouragement. We will continue to tread this
mission, both fascinating and challenging time.
As you all know, we live in a transition period,
both in the political sphere, the economic, de-
manding from all the participants that make up
the chain of dedicated operations, with actions
taken to follow their desired course. In fact, such
moments bring up innovation and creativity. Es-
pecially because there is latent vulnerability to
so-called cyber risks, reputation risks, corporate
governance, impasses related to liability, in ad-
dition to serious environmental disasters.
On the other hand, we see the players concer-
ned, promoting events discussing themes throb-
bing reinsurance and other areas. It is encoura-
ging that seminars, conferences and technical
meetings attempted to adjust operating practi-
ces of complex systems and issues from a legal
point of view, especially those of normative cha-
racter issued by the regulator.
In this edition of Insurance Corp, the reader can
follow some of these events, articles written by
experts, materials and the traditional interview. 
Our effort is to promote the industry, providing
the widest possible understanding from market
players. The first Editorial Board meeting, somet-
hing unheard in this targeted communication
area, confirms all the fundamental goals. Our
commitmentis to meet the reader's expecta-
tions.

André Pena - Publisher

Missão fascinante e desafiadora

O projeto Insurance Corp começa a ganhar corpo. É
muito gratificante constatar que a revista está cum-
prindo plenamente os seus objetivos, ou seja, de abas-
tecer de informações técnicas e reportagens relativas
aos mercados segurador e ressegurador. Leitores, ges-
tores de riscos, seguradoras, corretoras e brokers se
manifestam favoravelmente à iniciativa, com apoio e
incentivo. Então, continuaremos a trilhar nessa missão,
ao mesmo tempo fascinante e desafiadora. 
Como é de conhecimento de todos, vivemos um pe-
ríodo de transição, tanto na esfera política, quanto
econômica, exigindo de todos os elos que compõe a
cadeia das operações dedicação redobrada para que
as ações adotadas sigam o seu rumo desejado. Na ver-
dade, tais momentos ensejam inovação e criatividade.
Até porque existe vulnerabilidade latente não só aos
chamados cyber risks, riscos de reputação, de gover-
nança corporativa, impasses ligados à responsabilida-
de civil, além das graves catástrofes ambientais.
Por outro lado, verificamos a preocupação dos players
no sentido de promover eventos com o debate de te-
mas palpitantes do resseguro e outras áreas. É anima-
dor o fato de que seminários, conferências e reuniões
técnicas buscam adequar práticas operacionais de sis-
temas complexos e questões do ponto de vista jurídi-
co, sobretudo aquelas de caráter normativo emanadas
pelo regulador.
Nesta edição da Insurance Corp, o leitor poderá acom-
panhar alguns desses eventos, artigos assinados por
especialistas, matérias e a tradicional entrevista. O es-
forço reside em promover uma reflexão do setor a
mais ampla possível e compreensão dos atores desse
mercado. A primeira reunião de nosso Conselho Edi-
torial, algo inédito na área de comunicação segmen-
tada, ratifica todos os objetivos fundamentais. O com-
promisso, enfim, sempre será para atender aos anseios
do leitor.

André Pena - Publisher
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Missão:
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completa e objetiva.

Visão:
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apresentado, voltado aos profissionais do setor.
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Ao contrário do que foi aplicado no pri-
meiro gráfico relativo ao artigo “Avalia-
ção patrimonial”, assinado por Luiz Al-
berto Pavão, e publicado na página 34,
edição n° 1, a curva verde representa a le-
genda “valor novo”, enquanto a azul é o
“valor atual”. Vejam o gráfico ao lado:
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Com o objetivo de trazer um panorama sobre a abertura do
segmento até os dias atuais, Insurance Corp conversou com
o presidente da Federação Nacional das Empresas de Resse-
guros (Fenaber), Paulo Pereira. A entidade desenvolve e for-
talece o mercado de resseguros no País, divulgando e dando
suporte às atividades institucionais, além de contribuir, tam-
bém, para a formação profissional por meio de projetos vol-
tados à educação no setor. 

Insurance Corp – Como o senhor analisa a evolução do
mercado de resseguros nos últimos anos?
Paulo Pereira – Desde a abertura do mercado em 2008, ti-
vemos um crescimento expressivo dos prêmios de ressegu-
ros. Passamos de R$ 3,8 bilhões para R$ 9,1 bilhões em
2014, portanto, um crescimento de 139%. Estamos atraves-
sando uma crise econômica que, sem dúvida nenhuma, afe-
tará o crescimento do setor de resseguros. Para 2015 acredi-
tamos que ainda poderemos ter um crescimento da ordem de
um dígito.

IC – As empresas locais tem atendido a demanda?
PP – A legislação de abertura do mercado de resseguros no
Brasil foi bem aceita pela comunidade internacional. Tanto
isto é verdade que temos hoje 123 resseguradoras registradas
para operar no País. Somos 16 locais, 30 admitidas e 77 even-
tuais. Os maiores resseguradores do mundo estão aqui pre-
sentes, garantindo capacidade para atender a demanda do
mercado brasileiro.

IC – Há expectativa em face da mudança de algumas re-
gras operacionais pela Susep?
PP – Recentemente o CNSP, por meio da Resolução 322, al-

Drawing a picture on the segment's opening until today,
Insurance Corp talked with National Federation of Rein-
surance Companies (Fenaber) president, Paulo Pereira.The
organization develops and strengthens reinsurance in the
country, supports the institutional activities and contributes
to the professional training by fostering the research aimed
at education in the sector.

Insurance Corp - How do you analyze the reinsurance
market evolution in recent years?
Paulo Pereira - Since market opening in 2008, we had a sig-
nificant increase in reinsurance premiums. We went from R$
3.8 billion to R$ 9.1 billion in 2014, thus a growth of 139 %.
We are going through an economic crisis that, undoubtedly,
will affect the growth of the reinsurance sector. For 2015 we
believe that we still have to increase by one digit.

IC - Have the local companies meet demand?
PP - The opening of legislation of the reinsurance market in
Brazil was well accepted by the international community. We
currently have 123 reinsurers registered to operate in the
country. There are 16 local, 30 admitted and 77 possible. The
largest reinsurers in the world are here, ensuring capacity to
meet the demand of the Brazilian market.

IC - Is there expectation in changing some operational
rules of the Superintendency of Private Insurance? 
PP - Recently the CNSP, through Resolution 322, changed
some rules for the reinsurance industry. This resolution cre-
ated an Advisory Committee in order to propose measures
aimed at correcting any imbalances between the Brazilian
reinsurance regulation and global best practices. It will be

Mercado de resseguros requer
conhecimento e dedicação
Reinsurance market requires
knowledge and dedication
Presidente da Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber),
Paulo Pereira, fala da evolução do mercado e avalia o desempenho do setor

President of the National Federation of  Reinsurance Companies (Fenaber),
Paulo Pereira, talks about market developments and assess businesses
prospects for the sector

por/by Karem Soares -  Rio de Janeiro
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terou algumas regras do setor de resseguros. Esta mesma Re-
solução criou uma Comissão Consultiva com a finalidade de
propor medidas voltadas a corrigir eventuais assimetrias entre
a regulação brasileira de resseguros e as melhores práticas
globais. Será uma boa oportunidade para melhorar a legisla-
ção de resseguros no Brasil.

IC – Quais são os principais pontos a serem considerados
nesse cenário?
PP -  A Resolução 322 tratou especificamente do limite das
operações intragrupo e da reserva dos resseguradores locais.
A Comissão Consultiva terá oportunidade de sugerir altera-
ções que irão dinamizar e  desenvolver ainda mais o mercado
de resseguros no País.

IC – A oferta de profissionais qualificados atende à atual
necessidade das empresas?
PP – Saímos de um regime monopolista para outro com 123
resseguradores registrados para operar no País. Este fato ge-
rou uma escassez de mão de obra que está sendo sanada por
meio de treinamentos elaborados pelas empresas e importa-
ção de profissionais com experiência. Estamos conseguindo
atrair jovens com muito boa formação que, com o devido trei-
namento, contribuirão para o desenvolvimento do setor.

IC – Os grandes players mantêm interesse pelo nosso
mercado?
PP – Sim. O Brasil responde por 40% do mercado de seguros
da América Latina e somos um País com ausência de catás-
trofes naturais. Os principais resseguradores do mundo estão
aqui registrados. Com as medidas certas, acreditamos que o
País voltará a crescer, sem contar com as oportunidades que
normalmente surgem nos períodos de crise.

a good opportunity to improve the legislation reinsurance
in Brazil.

IC - What are the main points to consider in this scenario?
PP - Resolution 322 specifically deals with the limits of in-
tra-group transactions and the reserves of local reinsurers.
The Advisory Committee will have the opportunity to sug-
gest changes that will streamline and further develop the rein-
surance market in Brazil.

IC – Does supply of skilled professionals meet the current
need for companies?
PP - We went from a monopolistic regime to another with
123 reinsurers registered to operate now. This led to a labor
shortagebeing remedied through training by companies and
import of professionals with experience. We are managing to
attract young people that with proper training, will contribute
to the sector’s development.

IC - Do major players maintain interest in our market?
PP - Yes. Brazil accounts for 40 % of the Latin American in-
surance market and we are a country with no natural disas-
ters. The main reinsurers in the world are registered here.
With the right measures, we believe that the country will
grow again, not to mention the opportunities that typically
arise in times of crisis.

A entidade desenvolve e fortalece
o resseguro no país
The organization develops and
strengthens reinsurance in the country



Ambientes regulatórios, em geral, e em especial em mercados
menos maduros, dificilmente evoluem de forma linear. Diferen-
temente, quando avançam, o fazem cambaleantes, com passos
à frente e atrás e períodos de silêncio. A publicação das Reso-
luções CNSP nºs 321 e 322 e a disponibilização pela Susep da
minuta de norma tratando da formalização dos contratos de res-
seguro parecem se enquadrar positivamente nesse cenário.

Abertura do mercado

A abertura do mercado brasileiro de resseguros deu-se de forma
relativamente tranquila, e teve como base a Lei Complementar
nº 126/2007 e a legislação que dela decorreu. Tais normas, se
não foram perfeitas, cumpriram o seu papel de estabelecer um
ambiente ao mesmo tempo confiável e atrativo para o capital
internacional e capaz de, em alguma medida, fomentar um mer-
cado local de resseguros.
Passados os primeiros 3 anos da abertura, como não poderia dei-
xar de ser, imperfeições e necessidades de ajustes surgiram, e a
reação, totalmente errada na forma, no conteúdo e na força, foi
a edição das Resoluções CNSP nºs 225 e 232.
Para proteger o mercado de resseguros local, foram estabeleci-
das regras de reserva de mercado (em substituição às regras de
preferência) e uma limitação severa a operações intragrupo.

ARTIGO
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Regulatory environments in general, especially markets
not so mature, hardly evolve in a linear way. Differently,
when they progress, they do so with uncertainty taking
some steps forward, some back, and having periods of si-
lence. The publication of National Council of Private In-
surance (CNSP) Resolutions nr 321 and 322 and the
Susep’s publication of the draft of a rule on the formaliza-
tion of reinsurance contracts seem to duly fit this scenario.

Opening of the market

The opening of the Brazilian reinsurance market took place
in a relatively quiet manner, and its basis was Supplemen-
tary Law No. 126/2007 and the legislation arising there-
from. Such rules, though not perfect, did the job of creating
an environment at the same time reliable and attractive to
international investments, and capable, to some extent, of
fostering the local reinsurance market.
Three years after the opening, and we could not expect
less, imperfections and need for changes arose, and the re-
sponse to it, which came up incorrect in its form, content
and strength, was the enactment of CNSP Resolutions    nr
225 and 232.
Aiming at protecting the local reinsurance market, rules
on market reserve (in replacement of the preference rules)
were created and some strict limits were put to intra-group
operations.
Far more than a contradiction to a system that had been
carefully discussed and designed, the new rules affected
the positive image which the Brazilian insurance regula-
tion authorities were then building up and made room to a
number of problems that were even more serious. We may
mention, but not limited to, the costs with a more complex
structure of risk placement abroad and the discouragement
towards long-term investments based mainly on reliabili-
ty.
Brazilian regulation underwent troubled times with some
positive and negative initiatives and, in all cases, with a
very deficient communication that aggravated the feeling
of lack of direction accentuated by the enactment of 
CNSP Resolutions nr 225 and 232.

Novas regras de seguros e resseguros -
uma mudança de rumo

por/by João Marcelo dos Santos*

New insurance and reinsurance rules -
a change in course
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Mais do que uma contradição com o sistema que fora antes
cuidadosamente discutido e desenhado, as novas normas atin-
giram a imagem positiva que o regulador brasileiro de segu-
ros vinha construindo e criaram o espaço para outra série de
problemas, muito mais graves. Sem pretender fazer uma lista
exaustiva, podemos citar os custos decorrentes da arquitetura
mais complexa de colocações de risco no exterior e o desin-
centivo ao investimento de longo prazo, baseado principal-
mente na confiança.
O que se seguiu foi um período confuso na regulação brasi-
leira, com algumas iniciativas positivas e outras negativas e,
em todos os casos, uma comunicação muito deficiente, agra-
vando a sensação de falta de direção marcada pela edição das
Resoluções CNSP nºs 225 e 232.

Resolução CNSP nº 322/15

A publicação da Resolução CNSP nº 322 pode ser conside-
rada uma tentativa de retorno da Susep à busca de racionali-
dade e segurança nas suas ações.
Um elemento positivo claro é o estabelecimento de prazos
longos de adaptação (quatro anos), algo comum em mercados
mais desenvolvidos e raramente adotado no Brasil.
A redução da restrição às operações intragrupo é também
elogiável. Não cabe aqui aprofundar a discussão do assunto,
mas a restrição de 20% para operações entre companhias
ligadas foi uma tremenda quebra de expectativa. Isso por-
que o sistema inicialmente estruturado tinha como base, en-
tre outras, na premissa de que grupos internacionais pode-
riam atuar no Brasil com empresas locais apoiadas,
inclusive no que se refere à capacidade de capital e subs-
crição, pelas suas matrizes.
Fica a crítica de que a manutenção da restrição no longo pra-
zo, ainda que em percentual muito menor, mas incidente so-
bre cada cobertura, obriga as cedentes à manutenção de es-
quemas complexos de colocação de risco no exterior. Nada
que não possa ser ajustado no futuro, mas de qualquer forma
um cenário melhor do que o anterior.
O mesmo se pode dizer da redução da reserva de mercado.
Se o regulador entende que a reserva de mercado não é posi-
tiva, nada obstante os seus piores efeitos tenham sido miti-
gados pela edição da Resolução CNSP nº 241, então o ideal
teria sido eliminá-la. A sua manutenção, em conjunto com a
preferência (não podem ser eliminadas ambas, em razão do
que dispõe a Lei Complementar nº 126), estabelece, entre
tantos, mais um controle a ser mantido pelas cedentes brasi-
leiras. Não é desprezível o custo associado a esses controles,
tanto que se refere à sua compreensão como à sua implemen-
tação e manutenção.
Vale notar que aparentemente o CNSP cometeu um equívoco
ao revogar a Resolução CNSP nº 232, quando deveria ter re-
vogado a Resolução CNSP nº 225 e repristinado (determina-
do o retorno à vigência) das normas aplicáveis ao processo
de oferta preferencial que haviam sido revogadas pela Reso-
lução CNSP nº 225. O resultado, além de dúvidas na inter-
pretação da norma, foi a revogação das exceções de ramos
não sujeitos às regras de limitação de operações intragrupo,

CNSP Resolution nr 322/15

Publication of CNSP Resolution nr 322 may be considered
as an attempt to have Susep back reaching out for some ra-
tionality and safety in its actions.
A clear positive element is the establishment of longer terms
for adaptation (4 years), something usual in more developed
markets and rarely adopted in Brazil.
The reduction of the restriction to intra-group operations is
also worthy of praise. This text is not intended to discuss this
subject in depth, however the 20% restriction of operations
between related companies was totally contrary to the expec-
tations. The reason for this is that the system had, in principle,
been created on the assumption that international groups
could do business in Brazil with local companies supported,
also with regard to capital and subscription capacity, by their
parent companies.
The criticism to be made here is that keeping the restriction
in the long run - even at a much lower percentage but still
applicable to every coverage
– forces the ceding companies to keep complex structures

of risk placement abroad. Nothing that could not be adjusted
in the future, but any way in a scenario much better than the
previous one.
The same can be said as to the reduction of the market re-
serve. If the regulation authority believes that the market re-

serve is not positive, notwithstanding the fact that some of
the worst effects thereof were mitigated by publication of
CNSP Resolution nr 241, then the ideal would be to annul it.
Keeping market reserve along with the preference rule (both
cannot be eliminated because of the provisions of Supple-
mentary Law nr 126) sets an additional control, among many
others, to be kept by Brazilian ceding companies. The costs
associated with such controls are not insignificant, both re-
garding their extension as well as their implementation and
maintenance. It is important to notice that, apparently, the
CNSP made a mistake. The Resolution CNSP 232 was re-
voked, but the Resolution that was supposed to be revoked
was the Resolution CNSP 225. The express revalidation of
the preferential offer rules was also necessary. The result was
unclear interpretation of the rule and the revocation of the list
of insurance lines not subject to the intragroup limitations,
with important negative impacts not intended by the CNSP.
Lastly, the creation of a Consulting Commission within the
scope of CNSP in order to propose measures oriented to cor-

Para proteger o mercado de
resseguro local, foram estabelecidas
regras de reserva de mercado

Aiming at protecting the local
reinsurance market, rules on market
reserve



o que pode ser um grande problema e não parece ter sido pre-
tendido pelo CNSP.
Por fim, a criação de uma Comissão Consultiva no âmbito
do CNSP com a finalidade de propor medidas voltadas a cor-
rigir eventuais assimetrias entre a regulação brasileira de res-
seguros e as melhores práticas globais, independentemente
dos resultados que vier a ter na prática, evidencia a intenção
do regulador de escutar o mercado e respeitar as suas insti-
tuições, particularmente a Federação Nacional de Empresas
de Resseguros, constituída como resultado do novo ambiente
regulatório trazido pela abertura do mercado de resseguros.

Consulta pública sobre a formalização dos contra-
tos de resseguro

No que tange à formalização dos contratos de resseguro, a le-
gislação vigente não definia o que seria uma formalização ade-
quada. Tal indeterminação, somada à juventude do mercado
brasileiro e ao fato de que a contract certainty era tema relati-
vamente recente mesmo em mercados desenvolvidos, Nesse
contexto, pressionada pelo mercado, a SUSEP preparou e dis-
ponibilizou para consulta pública minuta de Circular que es-
tabelece e dispõe sobre critérios adicionais relacionados ao art.
37 da Resolução CNSP nº168/07.
Um elemento certamente positivo nessa iniciativa é a disponi-
bilização pela Susep da norma para consulta pública.
Outro aspecto positivo é o fato de que a norma, de forma geral,
está em linha com as práticas internacionais de contract cer-
tainty, sendo de simples compreensão e implementação.
A linha mestra da norma é boa, e é um bom começo para a dis-
cussão dos seus termos definitivos, podendo ser identificados
alguns elementos importantes, entre eles: (i) exigência da as-
sinatura tão somente dos resseguradores e não mais das ceden-
tes, (ii) a diferenciação entre nota de cobertura e contrato, (iii)
o não estabelecimento de conceitos mais complexos sobre o
que é o contrato de resseguro.
Como pontos negativos, pode-se apontar (i) o excesso de de-
talhamento quanto à forma como a aceitação do contrato deve
ser manifestada e (ii) a possibilidade, nos termos da redação
da minuta, de se confundir um contrato que não tem todos os
elementos exigidos pela legislação (questão que pode ser even-
tualmente controversa) com a inexistência de um contrato for-
malizado. São coisas diferentes, e esse ponto certamente me-
rece um ajuste. De qualquer modo, nada obstante o fato de que
se trata de uma minuta inicial, trata-se de um excelente começo
de discussão.

Resolução CNSP nº 321

Outra boa iniciativa do CNSP foi a, já prometida há algum
tempo, consolidação de diversas normas de governança (pro-
visões técnicas, ativos redutores da necessidade de sua cober-
tura, capital mínimo requerido - inclusive capital baseado em
risco, patrimônio líquido ajustado, plano de regularização de
solvência, limites de retenção, regras de investimentos, regras
contábeis e de auditoria e auditoria atuarial).Trata-se de um es-
forço para simplificar a legislação, o que sempre é positivo.
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rect any divergences between the Brazilian reinsurance reg-
ulation and the best world practices, regardless of the results
such measures may have in practice, makes it clear the reg-
ulation authority’s intent to listen to the market and respect
its institutions, particularly the National Federation of Rein-
surance Companies, which was created as a result of the new
regulation environment brought by the opening of the rein-
surance market.

Public Consultation on the formalization of reinsu-
rance contracts

As to the formalization of reinsurance contracts, the applicable
legislation does not define the concept of proper formalization.
This indetermination, further to the youth of the Brazilian mar-
ket and the fact that the contract certainty was a subject rela-
tively recent even in developed markets, caused many contro-
versies.
Furthermore, as from a certain point, Susep started to impose
several fines on insurance companies, reinsurance brokers and
reinsurance companies for supposed failures in the formaliza-
tion of reinsurance and retrocession contracts.
In this context, the Private Insurance Superintendence (Susep),
pressured by the market, prepared and made available to public
consultation a draft of a Circular providing for additional cri-
teria concerning art. 37 of CNSP Resolution nr 168/07.
Certainly a positive element of this initiative is Susep’s making
available a rule for public consultation.
Another positive aspect is the fact that the rule is, in general
terms, in line with the international practices of contract cer-
tainty and easy to understand and implement. The core of the
rule is positive, and it is a good start to discuss its definite
terms, when some important elements may be verified, such
as: (i) requirement of signature of the reinsurers only and no
longer of the ceding companies, (ii) the differentiation between
cover note and contract, (iii) the lack of establishment of con-
cepts more complex about what the reinsurance contract is.
As negative points, we can indicate (i) the excess of details on
how the acceptance of a contract should be expressed and (ii)
the possibility, pursuant to the text of the draft, of confusing a
contract that does not have all the elements required by the leg-
islation (a question that might be controversial) with the nonex-
istence of a formalized contract. They are different things, and
this point certainly must go through adjustments. Anyhow, de-
spite the fact that it is a first draft, it still is an excellent start
for discussion.

CNSP Resolution nr 321/15

Another good initiative of the CNSP already promised for
some time was the consolidation of various governance stan-
dards (technical provisions, reducing assets of the need for
their coverage, minimum capital required - including risk-
based capital, adjusted shareholders' plan solvency regulation
, retention limits, investment rules , accounting rules and audit
and actuarial audit). It is an effort to simplify legislation , which
is always positive.
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Conclusão

Entre aspectos positivos, negativos e dúvidas, a edição da
Resolução CNSP nºs 321 e 322 e a disponibilização para con-
sulta pública da minuta de Circular acerca da formalização
dos contratos de resseguro evidenciam a disposição da Susep
de ajustar a legislação, corrigindo erros e avançando na im-
plementação de regras para o mercado de resseguros compa-
tíveis com a prática internacional.

João Marcelo dos Santos é Sócio-fundador do Santos Bevi-
laqua Advogados, ex-diretor e superintendente substituto da
Susep e presidente do Conselho de Acadêmicos da Academia
Nacional de Seguros e Previdência

Conclusion

Among some positive and negative aspects and doubts, the
enactment of CNSP Resolution nr 322 and the fact that the
draft of the Circular on formalization of reinsurance contracts
has been made available to public consultation indicate that
Susep is willing to adjust the legislation, correcting mistakes
and making progress in the implementation of reinsurance
market rules compatible with international practice.

João Marcelo dos Santos is Founder Partner of Santos
Bevilaqua Advogados, Former Officer and Deputy Superin-
tendent of Susep and president of the Academic Council of
the National Insurance and Pension Academy

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP, na forma do art. 36, alínea
“b”, do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, no art. 3º, parágrafo único, da Lei Complementar
nº 126, de 15 de janeiro de 2007, e no art. 47 da Resolução CNSP nº 168, de 17 de dezembro de 2007, e
considerando o que consta do Processo SUSEP nº 15414.003312/2014-94, esclarece e dispõe sobre cri-
térios relacionados ao art. 37 da Resolução CNSP nº 168, de 17/12/2007, e dá outras providências.

RESOLVEU:

Art. 1º Esclarecer e dispor sobre critérios adicionais relacionados ao art. 37 da Resolução CNSP nº 168, de
17 de dezembro de 2007.
Art. 2º Para fins do disposto no caput do artigo 37 da Resolução CNSP no 168, de 17 de dezembro de
2007, considerar-se-á como formalização contratual a assinatura do contrato de resseguro pelo resse-
gurador, contendo data e carimbo.
§ 1º Por contrato de resseguro entende-se o documento físico ou eletrônico que contém todos os termos,
condições e cláusulas acordados entre cedente e ressegurador, a respeito do resseguro contratado, au-
tomático ou facultativo, observados ainda os elementos mínimos exigidos pela legislação.
§ 2º A concordância da cedente com os termos e condições constantes do contrato de resseguro forma-
lizado deverá ser comprovada junto à SUSEP, se assim for exigido pelo órgão fiscalizador.
§ 3º A dispensa da assinatura da cedente para fins de cumprimento da formalização contratual não im-
pede que a cedente e/ou o ressegurador a exijam caso considerem necessário para sua salvaguarda.
§ 4º A nota de cobertura, emitida pela corretora de resseguros, não substitui o contrato de resseguro.
Art. 2º A alteração dos termos, condições e/ou cláusulas contratuais vigentes, requer a emissão de en-
dosso, que deverá ser assinado, datado e carimbado pelo ressegurador e agregado ao contrato original.
Art. 3º Admitir-se-á, para fins de prova da formalização contratual, o recebimento pela cedente de cópia
digitalizada do contrato assinado, datado e carimbado pelo ressegurador.
Art. 4º Os contratos recebidos por meio eletrônico poderão ser armazenados pelas cedentes em qualquer
meio de gravação eletrônica ou magnética, sendo dispensada a sua coleta e guarda em papel. 
Parágrafo único. O prazo de guarda para os documentos eletrônicos será o mesmo prazo de guarda exi-
gido para os documentos impressos. 
Art. 5º Até que o contrato esteja formalizado, de acordo com o prazo estabelecido pela legislação, o aceite
do ressegurador ou resseguradores à proposta de resseguro, inclusive o expedido por meio eletrônico,
é prova da cobertura contratada.
Art. 6º Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.



Esta matéria foi produzida com base nos dados compilados
e análises feitas no Relatório do Mercado Brasileiro de Res-
seguros – Terra Report nº15 de março de 2015 e não se pro-
põe a esgotar os temas lá expostos. O foco do Report é o mer-
cado de resseguros, muito embora sejam abordados também
tópicos da composição e evolução recente do mercado bra-
sileiro de seguros. Para uma análise mais aprofundada dos
dados, o material supracitado na íntegra se encontra no web-
site da companhia Terra Brasis Resseguros. 
Para o ano de 2014, observa-se uma clara desaceleração em
crescimento de prêmio de seguros na maioria dos segmentos
de negócios que compõem o mercado. De toda a maneira,
mesmo que o crescimento anual esteja agora perto de 10% e
não mais em 20%, ainda assim a grande maioria dos segmen-
tos continua a crescer acima da expansão do PIB, as únicas
exceções são os segmentos de Grandes Riscos e o de Capi-
talização. A Previdência e o Segmento Outros são os únicos
setores que cresceram mais em 2014 que em 2013. 
Para a Previdência isto é consequência de um resultado de
crescimento muito ruim em 2013. O crescimento do segmen-
to Outros em 2014 merece investigação mais detalhada, uma
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This short paper was produced based on data compiled and
analyzed in the Brazilian Reinsurance Market Report - Terra
Report of March 2015 and is not intended to run out all the
topics there exposed.
The hardcore of the Report is the reinsurance market, never-
theless, it also covers topics of the composition and recent
developments in the Brazilian insurance market. For further
analysis of the data, the supra material in its entirety is on the
Terra Brasis Reinsurance website.
For the year 2014, we can observe a clear deceleration in pre-
mium growth across market segments. In any way, even
though the market is now growing at an annual rate of 10%
and not anymore at 20%, it is still a sector growing above
GDP, the only exceptions being P&C Corporate and Premium
Bonds segments. Retirement Funds and Other segment are
the only segments that grew more in 2014 than in 2013.
For Retirement Funds that is a result of a very bad growth re-
sults in 2013. The Other segment growth in 2014 deserves a
more in depth investigation, once the volume of DPVAT pre-
mium between 2014 and 2013 doubled, distorting the Other
segment, maybe, because of the Circular SUSEP 483/2014.

Maioria dos segmentos
cresce acima do PIB

por/by Rodrigo Botti - Terra Brasis Resseguros

Nota: dados em valores nominais
Note: data in nominal values

Most segments grow above GDP



As we expected, the growth in
the Reinsurance segment re-
mains above that of the P&C
Corporate segment, as Brazil-
ian insurers continues to grad-
ually implement reinsurance
in their operations. Given the
challenging current conditions
of the Brazilian economy, this
should still be considered a
positive result.
In the 12 months aggregate
ending in March 2015, the
volume of the Brazilian rein-
surance market (gross of com-
mission) was BRL  9.37bn
against BRL 8.51bn registered
in the same period of 2014, an
annual growth of 10.1%. the
reinsurance volume (gross of
commission) written by local
reinsurers reached BRL
7.05bn, corresponding an in-
crease of 26.2% in relation to
the BRL 5.59bn in the same
period of the previous year. 
It is noticed that reinsurance
premium growth remains
around 10%, unchanged from
the end of 2014.

The proportion of reinsurance ceded over insurance premium
remained stable during the first quarter 2015, closing the pe-
riod in 11.0% in line with the 10.9% of 2014. Nevertheless,
this index still remains above the 9% to 10 interval, which
was present at least since the opening of the market in 2008.
Analyzing the first quarter of 2015, the volume of reinsur-
ance (gross of commission) written by IRB was 121% higher
than the previous year, other local reinsurers showed a
growth of 19% and the reinsurance written (gross of com-

vez o volume de prêmio de
DPVAT entre 2014 e 2013 do-
brou, distorcendo o segmento
Outros, talvez em razão da Cir-
cular 483/2014.
Conforme esperávamos, o ritmo
de crescimento do segmento de
Resseguros permanece superior
ao do segmento de Grandes Ris-
cos, uma vez que seguradoras
brasileiras continuam a imple-
mentar de forma crescente o uso
do resseguro em suas operações.
Tais resultados, dadas as condi-
ções atualmente desafiadoras da
economia nacional, ainda po-
dem ser considerados como po-
sitivos. 
Para o período de 12 meses fin-
dos em março de 2015 o volume
do mercado brasileiro de resse-
guros (bruto de comissão) foi de
R$ 9,37 bilhões frente a R$ 8,51
bilhões do mesmo período de
2014, um crescimento anual de
10,1%. O volume de resseguro
(bruto de comissão) emitido por
resseguradoras locais foi de R$
7,05 bilhões, aumento de 26,2%
em relação aos R$ 5,59 bilhões
apresentados no mesmo período do ano anterior.
Nota-se que o crescimento de prêmio de resseguro permane-
ce ainda ao redor de 10%, sem grande mudança frente ao fim
de 2014. A proporção de resseguro cedido sobre prêmio de
seguro permaneceu estável durante o primeiro trimestre de
2015, ficando em 11,0%, em linha com os 10,9% de 2014.
Entretanto, este índice ainda permanece acima do intervalo
de 9% a 10% presente desde, pelo menos, a abertura do mer-
cado em 2008. 

RESEARCH

13INSURANCE CORP

Botti: 1º trimestre mostra bons 
resultados para resseguradoras locais



Analisando o primeiro trimestre de 2015, o IRB emitiu um vo-
lume de prêmio 121% maior do que o apresentado no mesmo
período do ano anterior, as outras locais apresentaram um cres-
cimento de 19%, enquanto o volume de resseguro emitido por
resseguradoras estrangeiras caiu 39%.
O primeiro trimestre mostra bons resultados para as ressegu-
radoras locais, tanto para o IRB quanto para as demais resse-
guradoras locais. O consolidado de mercado mostra um lucro
de R$ 193 milhões versus R$ 44milhões para o mesmo período
de 2014. Entretanto, entre profissionais de mercado é ainda
presente preocupações com o resultado no
médio prazo. A competição permanece fe-
roz, com a liquidez mundial continuando a
pressionar taxas. 
A situação política e econômica brasileira,
incluindo os desdobramentos das atuais
operações de investigação, é outro foco de
apreensão, principalmente para as linhas de
negócio de D&O e Garantia. Nota-se tam-
bém um alto crescimento de prêmio vindo
de Seguradoras sediadas no exterior para
resseguradoras locais brasileiras. No pri-
meiro trimestre de 2015 este volume tota-
lizou R$ 76milhões frente a R$ 15milhões
do ano anterior, um crescimento de 397%.
Percebe-se também no primeiro trimestre
de 2015, uma diminuição na participação
de mercado das resseguradoras estrangeiras que operam no
Brasil. Entretanto, vale mencionar que uma vez que estamos
analisando um período curto de apenas três meses, os dados
podem ter uma distorção contábil. Necessitamos de mais al-
guns meses para verificar esta possível tendência.
As seguradoras brasileiras geraram R$ 2,23bilhões em resse-
guro cedido, um crescimento de 13,2% em relação ao mesmo
período de 2014, quando geraram R$ 1,97bilhão. O volume
de resseguro (bruto de comissão) emitido por resseguradoras
locais nestes três meses de 2015 foi de R$ 1,74bilhão um cres-
cimento de 48% frente ao mesmo período de 2014. Abaixo
mostramos um resumo do resultado do mercado ressegurador
local no primeiro trimestre de 2015 e 2014.
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mission) by foreigner reinsurer (Admitted and Occa-
sional licensed) dropped 39%.
This period produced good results for the Local Rein-
surers, both for the IRB, as well as, for the other Local
Reinsurers. The market as a whole showed an after
tax profit of BRL 193mm, versus BRL 44m for the
same period of 2014. Nevertheless, concerns are still
present among market professionals over medium
term results. Competition remains fierce, with global
liquidity still pressuring rates. The Brazilian economy

and political scenario, including the
unfolding results from the ongoing
investigations, is another focus of
apprehension, especially for the
D&O and Surety segments.
It is also noted a high premium
growth from Foreigner Insurance
companies to Brazilian Local Rein-
surers. In the first quarter of 2015
this volume of reinsurance totalized
BRL 75 million against BRL 15
million of the previous year, a
growth of 397%.
The market share of foreign rein-
surers doing business in Brazil has
gone down in the first quarter of
2015. Nevertheless, it is worth

mentioning that three months is rather a short period
to analyze and the data might contain accounting dis-
tortions. A couple of additional months will be need-
ed to verify whether this is in fact a trend.
Brazilian insurers generated R$ 2.23bn in ceded rein-
surance, corresponding to an increase of 13.2% in re-
lation to the same period of 2014, when they generated
R$ 1.97bn. The reinsurance written (gross of commis-
sion) by local reinsurers during this three months of
2015 stood at R$ 1.74bn, corresponding to an increase
of 48% compared to the same period of 2014. We
Show below the summary of results for local reinsur-
ance Market in the first quarter of 2015 and 2014.

o IRB emitiu um volume
de prêmio 121% maior
do que o apresentado
no mesmo período do
ano anterior
the volume of
reinsurance (gross of
commission) written by
IRB was 121% higher
than the previous year
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OPINION

Os clientes são a razão de existir das empresas. Por isso, é fun-
damental que as estratégias de negócios tenham como objetivo
final o consumidor. O foco deverá sempre visar superar as ex-
pectativas e, mais do que isso, surpreender o cliente, por meio
da oferta de serviços altamente qualificados e profissionais.
Como bem definiu o guru do marketing Philip Kotler, “atender
às expectativas do cliente irá apenas satisfazê-los; excedê-las
irá encantá-los”. E encantar o cliente é um dos principais desa-
fios das empresas nos dias de hoje. 
Na Chubb, por exemplo, temos como meta superar constante-
mente as expectativas dos clientes com serviços exclusivos e
diferenciados. No mercado de seguros o cliente só usa o serviço
– o seguro que comprou – quando ocorre um sinistro. E neste
momento, normalmente bastante delicado e muitas vezes até
sofrido, temos que aproveitar para fidelizá-lo à empresa. Este
é o “momento da verdade” do seguro e devemos oferecer um
atendimento premium, que lhe dê total tranquilidade.
Cada segmento da economia possui um “momento da verdade”
(ou vários) que precisa ser identificado para garantir o encan-
tamento. Neste ponto, entra a diferenciação das empresas: aque-
las marcas admiráveis dos consumidores são as que invariavel-
mente investem em inovação. Segundo o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI), o investimento total em inova-
ção no Brasil chega próximo ao patamar de 1,2% do PIB, per-
centual que deveria dobrar para que o país pudesse se aproximar
de lugares como EUA e Alemanha no que se refere à competi-
tividade mundial em indústria e serviços.  
E a inovação não deve ser focada apenas em novos produtos e
tecnologias. Inovar também significa quebrar paradigmas, mu-
dar a forma de se comunicar, tornar-se mais sustentável. Por-
tanto, ainda há muito esforço a ser feito por parte das empresas
brasileiras no sentido de oferecer mais e melhores produtos, in-
vestir em atendimento, treinamento dos funcionários e no pós-
venda e, com isso, conquistar e fidelizar os consumidores.

* Acacio Queiroz é Chairman da Chubb do Brasil. Formado
em Economia, pós-graduado em Finanças e com especializa-
ção em Business nos Estados Unidos. Acacio é Conselheiro
certificado pelo IBGC e Fundação Dom Cabral. É membro dos
Conselhos diretor e Superior da CNseg, diretor da FenSeg e
participante dos Conselhos da Ansp, APTS e WTC. Participa
do G100 - Grupo de Líderes e Conselho Econômico e do HSM
CEO Knowledge Hub. Escreveu o livro Minhas Bagagens e
atua como palestrante nas áreas de economia, seguros, lide-
rança e motivação.

OPINIÃO

Customers are the reason for companies to exist. So, it is essen-
tial that business strategies have the customer as a target-goal.
The focus should always aim at exceeding the expectations and,
more than that, surprise the customer through the supply of high-
ly qualified and professional services.
How appropriately defined by Philip Kotler, marketer and guru,
"meet customer expectations will only satisfy them; exceed their
expectations will delight them". Delighting the customer is a key
challenge for companies today. 
At Chubb, for example, we aim at constantly exceeding cus-
tomer expectations with unique and different services. In the in-
surance market, the customer only uses the service – the insur-
ance he/she purchased – when an accident occurs. At that time,
usually quite sensitive and often even hard, we have to take it to
increase customer loyalty to the company. This is the "moment
of truth" for the insurance, and we should offer a premium serv-
ice that provides the costumer complete peace of mind.
Each segment of the economy has a "moment of truth" (or sev-
eral ones) that needs to be identified to ensure its enchantment.
At this point, different companies stand out: those brands ad-
mired by consumers are the ones that invariably invest in inno-
vation. According to The Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação - MCTI (Ministry of Science, Technology and Inno-
vation), the total investment in innovation in Brazil is close to a
level of 1.2%, a percentage that should double so that the country
could get closer to countries such as the USA and Germany re-
garding the global competitiveness in the industry and services.  
And innovation should not be focused only on new products and
technologies. Innovation also means breaking paradigms and
changing the way we communicate, in addition to becoming
more sustainable. Therefore, there is still a great effort to be
made by Brazilian companies to offer more and better products,
investing in customer service, employee training and after-sales
services, thereby attracting and retaining consumers.

Acacio Queiroz is the Chairman of Chubb Brazil. Bachelor´s
degree in economics, a postgraduate degree in Finance and spe-
cialization in Business in the United States. Acacio is a board
member certified by IBGC and Dom Cabral Foundation. He is
a member of Directors and Superior Boards for CNseg, Director
of FenSeg and participant of the Councils of the Ansp , APTS
and WTC. Participates in the G100 - Group Leaders and Eco-
nomic Council and CEO of HSM Knowledge Hub . He wrote
the book My Luggage and is a lecturer in economics , insurance
, leadership and motivation.

O momento da verdade
dos clientes
The moment of truth
for customers

por/by Acacio Queiroz*
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Mercado em expansão

Especialistas apresentaram no Rio os novos investimentos feitos no setor

Expanding market

por/by Karem Soares - Do Rio de Janeiro

Experts presented in Rio de Janeiro  new investments in the sector
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A JLT Re promoveu recentemente a sexta edição do Semi-
nário anual de Óleo e Gás. O evento reuniu uma plateia for-
mada por mais de 200 participantes no auditório da Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro, entre diretores, presidentes e es-
pecialistas do mercado segurador e de óleo e gás de todo o
mundo. O vice-presidente de Marine da JLT Re, Adriano
Oka, abriu o seminário. O embaixador britânico no Brasil,
Alex Elis, por sua vez, destacou o interesse dos países britâ-
nicos para firmar acordos e investimentos no país. “O Brasil
tem energia, criatividade e muitos pontos positivos para rea-
lizarmos boas parcerias”, destacou Elis. 
Já Adriano Oka destacou a importância do encontro entre

profissionais da indústria de petróleo e seguros. “O sexto se-
minário da JLT veio ratificar este objetivo e se consolidar co-
mo um dos maiores encontros anuais entre profissionais da
indústria do petróleo e de seguros”, reiterou. Em sua opinião,
a JLT identifica temas que propiciem reflexão técnica sobre
temas recentes e os desafios para alavancar o setor e a eco-
nomia. “Essa é uma oportunidade única de conhecermos opi-
niões e experiências, já que estamos diante de profissionais
de diferentes setores, mas que trabalham com o objetivo úni-
co de desenvolver a indústria de petróleo e gás no Brasil”,
especificou Oka.
A primeira palestra ficou a cargo de Andrew Barnes, energy
chairman JLT Speciality, que abordou o tema “Mercado de
Seguros de Riscos de Petróleo e Gás”. Em seguida, o assessor
especial da diretoria da Agência Nacional de Petróleo (ANP),
Luis Eduardo Duque Dutra, conduziu a apresentação com o
foco nas potencialidades de novos investimentos na área de

The JLT Re recently organized the sixth annual edition Sem-
inar of Oil and Gas. The event brought together an audience
consisting of more than 200 people in the Rio de Janeiro
Stock Exchange auditorium. Directors, presidents and insur-
ance market experts for oil and gas. The vice president of the
Marine JLT Re, Adriano Oka, opened the seminar. The
British ambassador in Brazil, Alex Elis, in turn, highlighted
the interest of the British to sign agreements and investment
in Brazil. "Brazil has energy, creativity and many positives
to accomplish good partnerships", said Elis.
Adriano Oka also highlighted the importance of meetings be-
tween professionals in the oil and insurance industry. "The

sixth seminar of JLT came ratify this goal and establish itself
as a major annual meeting between professionals of the oil
industry and insurance", he reiterated. In his view, the JLT
identifies issues that provide technical reflection on recent
issues and challenges to boost the sector and the economy.
"This is a unique opportunity to get to know opinions and ex-
periences, since we are dealing with professionals from dif-
ferent sectors, also working for the sole purpose of develop-
ing the oil and gas industry in Brazil", specified Oka.
The first lecture was given by Andrew Barnes, chairman for
JLT Speciality energy, which addressed the theme "Oil and
Gas Risksin the Insurance Market". Then, the special advisor
to the board of the National Petroleum Agency (ANP), Luis
Eduardo Duque Dutra, led the presentation with the focus on
potential new investments in oil exploration area that should
arise on the 13th round of auctions . "The next round will of-
fer 266 exploration blocks in ten sedimented basins, four on-

Adriano Oka destacou importância do encontro para os profissionais do setor



exploração de petróleo que devem surgir, por conta da 13ª rodada
de leilões. “A próxima rodada oferecerá 266 blocos exploratórios
em dez bacias sedimentadas, sendo quatro onshore e dez offshore.
Além de apostar em bacias do Norte e Nordeste, temos também
pequenas bacias no Sul que podem ser grandes produtoras com até
400 metros de camada de óleo”, declarou o executivo. 
Encerrando o ciclo de palestras, o diretor-presidente da Austral Se-
guros, Carlos Frederico Ferreira, discursou sobre os desafios do se-
guro de garantia para a indústria do petróleo. O presidente da JLT
Re Brasil, Rodrigo Protásio, mediou o debate com especialistas do
setor que compartilharam seus conheci-
mentos com os participantes. Frank
Streidl, da Zurich UK, Felipe Smith, dire-
tor-executivo da Tokio Marine, a diretora
comercial da J. Malucelli Katia Araújo e o
superintendente da Agência Nacional de
Petróleo (ANP), Luciano da Silva Pinto
Teixeira, relataram suas experiências.

Diversificação de produtos

Como a área de petróleo e gás da JLT Bra-
sil Re corresponde a 25% do faturamento
da empresa, o evento realizado na Bolsa
de Valores do Rio consolida o planejamen-
to estratégico da corretora em reunir os
principais executivos do segmento, com a
finalidade de debater sobre o assunto e
analisar a conjuntura econômica do setor,
encontrando alternativas de participar de
grandes negociações. 
Segundo o presidente da JLT Brasil Re,
Rodrigo Protásio, é preciso diversificar e
criar novas áreas e produtos para não ter
dependência nem concentração de negó-
cios em um ramo específico. “Como o ni-
cho corresponde a um percentual significativo do faturamento da
corretora, queremos dobrar de tamanho no Brasil e no mundo. Ob-
viamente que a indústria de petróleo depende muito do preço do
barril. No Brasil, ainda de acordo com a legislação vigente, a de-
pendência da Petrobras, como única operação do Pré-Sal, deixa o
mercado muito dependente de um único segurado. Vamos torcer
para a retomada da economia e do setor e seus investimentos para
o próximo ano, declarou Protásio
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shore and ten offshore. In addition, bidding on North
and Northeast basins, we also have small basins in the
south which can be large producers with up to 400 me-
ters layer of oil", said the executive.
Completing the lecture series, CEO of Southern Insur-
ance, Carlos Frederico Ferreira, spoke about the chal-
lenges of bond insurance to the oil industry. The chair-
man of JLT Re Brazil, Rodrigo Protásio, mediated the
discussion with industry experts who shared their
knowledge with the participants. Frank Streidl, of

Zurich UK, Philip Smith, executive
director of Tokio Marine, the com-
mercial director of J. Malucelli Ka-
tia Araujo and the superintendent
of the National Petroleum Agency
(ANP), Luciano da Silva Pinto
Teixeira, reported their experi-
ences.

Product diversification

As oil and gas sector for JLT Re
Brazil accounts for 25% of compa-
ny revenues, the event held in Rio
Stock Exchange consolidates
theirstrategic planning in bringing
together the segment’s key execu-
tives, in order to discuss the subject
and analyze the sector’s economic
situation, finding alternatives in
major negotiations.
As president of JLT Re Brazil, Ro-
drigo Protásio, you need to diver-
sify and create new areas and prod-
ucts, avoiding dependence or
business concentration in a specific

industry. "As the niche represents a significant percent-
age of the brokerage revenue, we want to double in size
in Brazil and worldwide. Obviously, the oil industry re-
lies heavily on the price of oil. In Brazil, according to
current legislation, the dependence of Petrobras, as the
sole operation of the pre-salt, leaves too dependent on
a single insured. Let's hope for the economy’s recovery,
and its investments for next year, said Protásio

Segundo o presidente da
JLT Brasil Re, Rodrigo
Protásio, é preciso
diversificar e criar novas
áreas e produtos para não
ter dependência nem
concentração de negócios
em um ramo específico

As president of JLT Re
Brazil, Rodrigo Protásio,
you need to diversify and
create new areas and
products, avoiding
dependence or business
concentration in a specific
industry





Nos últimos 16 anos prestando serviços ao mercado Segurador
em Responsabilidade Civil Profissional e acompanhando a si-
nistralidade das Instituições e Profissionais de Saúde é percep-
tível o quanto o Gerenciamento de Riscos vem minimizando a
frequência dessas reclamações e contribuído de forma expres-
siva a condição de se provar através de documentos que se exer-
ceu a boa medicina.
As grandes unidades de saúde, como hospitais, estão a par desta
realidade há muitas décadas. Hoje, os níveis de qualidade do
SBA (Sistema Brasileiro de Acreditação) se tornaram um dos
principais critérios adotados por diversos stakeholders para ava-
liar uma Instituição. Como se sabe, a adoção de Metodologia
de Gerenciamento dos Riscos é o único caminho para que tais
níveis possam ser alcançados por uma Instituição. 
São dois os principais desafios para o Gerenciamento de Risco
evoluir e assim contribuir na constituição de uma carteira equi-
librada no Seguro de Responsabilidade Civil Profissional em
Saúde. O primeiro deles diz respeito ao elemento humano den-
tro das Instituições, isto é, o gestor da Saúde. 
À medida que os profissionais não conhecem a Metodologia de
Gerenciamento dos Riscos há uma tendência de refutá-la. Ima-
gina-se, erroneamente, que tais ferramentas irão resultar em
mais trabalho, mais custo e mais problemas. Pelo contrário.
Quando corretamente implantadas, a Metodologia de Gerencia-
mento dos Riscos diminui o retrabalho, o desperdício de tempo,
energia e recursos e, principalmente, cria barreiras para evitar
que eventos problemáticos ocorram ou se repitam.
Um obstáculo que o profissional de Saúde enfrenta diz respeito
ao desconhecimento sobre a metodologia. A implantação do
Gerenciamento dos Riscos não ocorre de maneira impositiva.
Pelo contrário, ela somente pode ter êxito quando há a partici-
pação e colaboração de todas as partes envolvidas. Por isso, é
necessário que todos tenham uma visão holística da empresa e
clareza sobre o método de funcionamento e dos resultados que
poderão ser objetivos.
O segundo desafio é a política institucional das Seguradoras
que precisa incluir o conceito da integração entre Subscrição-
Gerenciamento de Risco. 
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For the past 16 years providing services to the insurance
market in Professional Liability and following the Insti-
tutions and Health Professionals claims, it is noticeable
how the Risk Management comes minimizing the fre-
quency of claims. Also has contributed significantly on
proof through documents about good medical practices.
Large health facilities such as hospitals have been aware
of this reality for decades. Today, the quality levels of the
SBA (Brazilian Accreditation System) have become one
of the criteria adopted by various stakeholders to assess
an institution. The adoption of the Risk Management
Methodology is the only way for an institution achieve
accepted levels. 
There are two main challenges for evolving risk manage-
ment and thus contribute to building a balanced portfolio
in Professional Health Liability Insurance. The first re-
lates to the human element within the institutions, that is,
the health manager.
As professionals do not know the Risk Management
Methodology, they have a tendency to refute it. It is
thought, mistakenly, that such tools will result in more
work, more cost and more problems. On the contrary.
When properly implemented, the Risk Management
Methodology decreases rework, wasted time, energy and
resources and, especially, creates barriers to prevent trou-
bling events to occur or recur.
One obstacle that the health professional faces concerns
the lack of knowledge about the methodology. The im-
plementation of the Risk Management not in a forced
manner. Rather, it can only succeed when there is the par-
ticipation and collaboration of all stakeholders. It is there-
fore necessary that all have a holistic view of the com-
pany and clarity on the method of operation and the
results that may be objective.
The second challenge is the institutional policy of the in-
surance that must include the concept of integration be-
tween subscription-Risk Management.
The Risk inspection is necessary so that the subscriber

Riscos Profissionais nos
estabelecimentos de Saúde:
conhecemos?
Professional risks in health
establishments: do we know them?

por/by Felippe Moreira Paes Barreto*
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A Inspeção de Risco é necessária para
que o subscritor consiga identificar efeti-
vamente os riscos que está assumindo
bem como a necessidade de se implantar
o gerenciamento de risco naquele segu-
rável de forma ampla ou pontual, como
por exemplo, no preenchimento de pron-
tuário médico.
Com essas atitudes diminui-se a proba-
bilidade e gravidade de possíveis erros
assistenciais, diminuindo assim os danos
ao paciente e demandas judiciais.
Entretanto, o Gerenciamento de Risco
não assegura a impossibilidade de propo-
sição de ações contra profissionais e estabelecimentos, mas ga-
rante que os documentos e registros possibilitem a comprovação
da boa medicina. 
Considerando que é característica do Seguro de Responsabilidade
Civil ser de “cauda longa”, onde os sinistros são reclamados num
período extenso, os reflexos da gestão do risco só serão sentidos
em longo prazo, oportunidade na qual os Segurados poderão pro-
var o exercício da boa prática.
Sabemos que em outras carteiras de Seguro, como no Transporte,
o programa de gerenciamento de riscos é preponderante para a
aceitação do risco. Fica aqui, então, uma pequena reflexão: já não
é o momento em alguns seguros de Responsabilidade Civil, a
exemplo da área da Saúde, seguir-se a mesma linha?
*Felippe Moreira Paes Barretto é sócio-diretor da Zênite 
Assessoria e Consultoria Ltda

can effectively identify the
risks they are taking and the
need to implement risk man-
agement that insurable wide
or timely manner, such as in
the medical record fill.
Such attitudes diminish the
probability and severity of
possible assistance mistakes,
thus reducing the damage to
the patient and lawsuits.
However, the Risk Manage-
ment does not guarantee the
impossibility of claims

against professionals and establishments proposition, but
ensures that documents and records allow proof of good
medical practices.
Whereas it is characteristic of liability insurance be "long
tail" where claims are placed in an extended period, the
risk management reflexes will only be felt in the long-
term opportunity in which the insured can prove the ex-
ercise of good practice.
We know that other insurance portfolios, such as trans-
portation, the risk management program leads to risk ac-
ceptance.  Then, a little reflection: is it about time that li-
ability insurance, such as health liability, follow the same
line?
*Felippe Moreira Paes Barretto is partnet-director of
Zênite Assessoria e Consultoria Ltda

Um obstáculo que o
profissional de Saúde
enfrenta diz respeito ao
desconhecimento sobre a
metodologia
One obstacle that the health
professional faces concerns
the lack of knowledge about
the methodology



Nem mesmo a crise econômica é capaz de desviar a AXA Se-
guros da sua meta de conquistar espaço entre as grandes se-
guradoras do mercado. Em seu primeiro ano de operação no
país, a companhia de origem francesa, que detém a marca de
seguros mais valiosa do mundo, segundo a consultoria inter-
nacional Interbrands, já avançou bastante em seu plano de
expansão. Depois de investir R$ 500 milhões em seu capital
e de contratar profissionais qualificados do setor, a mais re-
cente iniciativa da AXA foi a aquisição da carteira de grandes
riscos da SulAmérica Seguros, por um montante equivalente
a R$ 135 milhões.
Embora pareça um negócio audacioso, já que muitas segura-
doras estão deixando de atuar em grandes riscos, Philippe
Jouvelot, CEO da AXA no Brasil, garante que está em con-
sonância com a estratégia global de expansão do grupo. Pre-
sente em 59 países e com um time de 160 mil colaboradores,
o grupo, segundo ele, mantém uma operação mundial capaz
de equilibrar a volatilidade de riscos. “Algumas seguradoras
optaram por sair desse segmento por causa da necessidade
de capital ou porque não possuem porte suficiente para essa
operação”, diz.
Além de ampliar sua atuação na Ásia e Oriente Médio, a
AXA se voltou aos mercados emergentes, adquirindo com-
panhias no México e Colômbia. “Estamos estruturando a
AXA no Brasil para se tornar uma grande seguradora”, diz
Philippe Jouvelot. Ele faz questão de esclarecer que a segu-
radora não retornou ao Brasil, como muitos acreditam, mas
iniciou novas operações. “A UAP (Union des Assurances de
Paris) tinha operação no Brasil e não a AXA”, explica.
Em sua meta de crescimento acelerado, a empresa já abriu
novas filiais em Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro,
além de investir na contratação de pessoal. O objetivo é en-
cerrar o ano com um quadro de 250 funcionários. Segundo
Jouvelot, este modelo de atuação fez a seguradora iniciante
avançar dez anos em seu plano de investimento, que está pre-
visto para ser concluído ao longo de 25 anos. “Diferentemen-
te de empresas estrangeiras, não esperamos até que o negócio
cresça para depois investir. Este seria o modelo mais comum,
mas não é a visão da AXA”, revela. 
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Not even the economic crisis can divert AXA Seguros to its
goal of conquering space amongst large insurance companies
in the market. In its first year of operation in Brazil, the
French company, which owns the most valuable insurance
brand in the world, according to international consultancy In-
terbrand, has advanced enough in its expansion plan. After
investing R$ 500 million in its capital and to hire qualified
professionals in the industry, the latest initiative of the AXA
was the acquisition of Sul America’s portfolio of large risks,
for the equivalent to R$ 135 million.
Although it seems an audacious business, as many insurers

are leaving great risks, Philippe Jouvelot, CEO of AXA in
Brazil, ensures that it is in line with the global strategy of the
group's expansion. Present in 59 countries and a team of
160,000 employees, the group, he said, maintains a world-
wide operation able to balance volatility risk. "Some insurers
have chosen to leave this segment because of the need for
capital or because they lack sufficient size for this operation",
he says.
In addition to expanding its operations in Asia and the Middle
East, AXA turned to emerging markets by acquiring compa-
nies in Mexico and Colombia. "We are structuring AXA in
Brazil to become a major insurer," says Philippe Jouvelot.
He wishes to clarify that the insurer did not return to Brazil,
as many believe, but started new operations. "The UAP

Objetivo é ser grande em pouco tempo 

Em ritmo acelerado de expansão, AXA Seguros ignora a crise econômica e
investe para ocupar posição de destaque entre as maiores do mercado
Fast-paced expansion, AXA Seguros ignores the economic crisis and invests to
occupy a prominent position amongst the largest in the local market

por/by Márcia Alves

Goal is to get big in a short time

o mercado de seguros brasileiro ainda é
pequeno se comparado a mercados
desenvolvidos, mas tem potencial para
crescer muito

insurance market still small compared to
developed markets, but has a great
potential growth
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Uma prova que a estratégia da empresa é acertada reside no re-
cebimento de mais de duas mil cotações por mês e a perspectiva
de fechar o primeiro ano de operação com R$ 400 milhões em
prêmios. Para Jouvelot, esse resultado “surpreendente” leva a
seguradora a apostar em um crescimento espetacular nos próxi-
mos anos. Para tanto, a AXA está se preparando não apenas para
disputar mercado em commercial lines e riscos corporativos, co-
mo também “desbravar” novos seguros. Segundo o presidente,
atualmente, 30% dos prêmios correspondem a apólices novas.

Inovação

Até setembro, segundo o executivo, a companhia apresentará
ao mercado uma nova opção de produtos de seguros para a
venda por meio de canais digitais. Com foco em produtos mas-
sificados, ele garante que nova ferramenta online possibilitará
o acesso de corretores de seguros, especialmente os de peque-
no porte, na comercialização dos produtos, cuja oferta também
será simplificada para o consumidor. “É uma grande novida-
de”, afirma. Já nas operações de grandes riscos também haverá
inovações, segundo o executivo. “Nossa proposta é implantar
soluções modernas, semelhantes às que utilizamos no mercado
exterior, com apólices mais flexíveis para os clientes corpora-
tivos”, diz. 

Potencial

Na visão do presidente da AXA, o mercado de seguros brasileiro
ainda é pequeno se comparado a mercados desenvolvidos, mas
tem potencial para crescer muito. “Diria que poderia ser 20 vezes
maior”, calcula. Entretanto, ressalta que depende da oferta de
produtos mais acessíveis à população, com coberturas diferen-
ciadas. Entre os exemplos, ele cita o seguro de vida com resgate
do prêmio e o seguro saúde formatado para a população que re-
side fora dos grandes centros urbanos. Sua ideia seria oferecer
um produto que cobrisse internação hospitalar temporária por
acidente ou doença grave, com alta qualidade e em centros mé-
dicos dotados de infraestrutura básica. “Mas é apenas um so-
nho”, conforma-se.
No Brasil, o projeto de Jouvelot pode até ser “um sonho”, po-
rém, em outras partes do mundo já é uma realidade. Segundo
ele, a AXA dispõe de soluções nessa área aplicadas em alguns
países, sobretudo naqueles que enfrentam dificuldades para
prover atendimento médico à população. Todavia, em sua opi-
nião, a solução para a saúde e outras áreas menos desenvolvi-
das no Brasil não depende apenas de dinheiro, algo que o gru-
po francês tem de sobra. Basta dizer que o Grupo AXA
gerencia ativos da ordem de 1,277 bilhões de euros. “A difi-
culdade não é o dinheiro, mas fazer funcionar dentro da cultura
brasileira, ou seja, criar soluções que ajudem o país a desen-
volver determinadas áreas”, diz.
Nesse aspecto, Jouvelot considera que a AXA está mais apta a
colaborar do que outras empresas estrangeiras no país, pois, em
seu modelo de atuação, assumiu uma identidade nacional. “Nos-
so objetivo é ter uma empresa brasileira, que seja reconhecida
como tal pela população. Quando isso acontecer, nosso plano
será bem sucedido”, afirma. 

(Union des Assurances de Paris) had operations in Brazil and
not AXA" he explains.
In its accelerated growth goal, the company has opened new
offices in Curitiba, Belo Horizonte and Rio de Janeiro, as
well as invest in staff. The goal is to end the year with a staff
of 250 employees. According Jouvelot, this operating model
makes the beginner insurer forward ten years its investment
plan, which will last 25 years. "Unlike foreign companies,
we do not expect the business grow first and then invest. This
would be the most common model, but is not the view of
AXA", he says.
The proof that the company's strategy is right, lies in more
than two thousand quotations per month and the prospect of
closing the first year of operation with R$ 400 million in pre-
mium. To Jouvelot, this “surprising” result makes the insurer
to bet on a spectacular growth in the coming years. Therefore,
AXA is preparing not only to compete in the market in com-
mercial lines and corporate risks, as well as new types of in-
surance. According to the President, currently, 30% of pre-
mium comes from new policies.

Jouvelot: “Estamos estruturando a AXA no Brasil
para se tornar uma grande seguradora”



Resseguro

Dona de uma resseguradora local, a AXA não engrossa o coro
das locais que estão se queixando da mudança de regras no
resseguro. A Resolução 322 do Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP), editada no final de julho, reduz gradativa-
mente a obrigação de retenção de seguro local dos atuais 40%
dos prêmios totais para 15% em 2020. A medida também au-
menta os limites de transferência de prêmios no interior de gru-
pos que possuem tanto seguradoras quanto resseguradoras, de
20% para 75% no mesmo período de tempo. 
Por um lado, o CEO reconhece que as novas regras fomentarão
maior competitividade no mercado. “As empresas terão pos-
sibilidade de comprar resseguro de maneira mais aberta e mais
internacional, tornando-se mais competitivas em relação ao
mercado externo”, diz. Mas, por outro lado, ele se preocupa
com o futuro das resseguradoras pequenas. Considerando que
o objetivo da legislação que promoveu a abertura do resseguro
foi cumprido, já que o IRB se fortaleceu e agora, em sua visão,
está pronto para atuar no mundo inteiro, então o presidente da
AXA conclui que o momento é de “proteger” as pequenas. 
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Innovation

By September, according to the executive, the company will
present tthe market a new choice of insurance products for sale
through digital channels. Focusing on mass products, provides
a new online tool allowing access to brokers, especially small
ones, in the marketing of products, whose supply will also be
simplified for the consumer. "It's great news", he says.  The
large-risk operations will also have innovations, according to
the executive. "Our proposal is to implement modern solutions,
similar to those used in the overseas market, with more flexible
policies for enterprise customers," he says.

Potential

AXA’s president views the Brazilian insurance market still small
compared to developed markets, but has a great potential
growth. "I would say it could be 20 times bigger", estimates.
However, emphasizes that depends on supply of more affordable
products to the population, with broader coverage. He mentions
life insurance with refundable premium and health insurance
formatted for people living outside large urban centers. His idea
is to offer a product that covers temporary hospital by accident
or serious illness, with high quality and in medical centers with
basic infrastructure. "But it's just a dream",he admits.
In Brazil, the Jouvelot project could be "a dream", but in other
parts of the world it is reality. According to him, AXA offers so-
lutions applied in some countries, especially those facing diffi-
culties to provide medical care to the population. However, in
his opinion, the solution to the health and other less developed
areas in Brazil does not depend only on money, something the
French group has plenty. AXA Group manages assets of about
1,277 billion euros. "The difficulty is not money, but operating
within Brazilian culture, ie, creating solutions that help the coun-
try to develop certain areas", he says.
Jouvelot believes that AXA is a better participant than other for-
eign companies, its operational model will assume a national
identity. "Our goal is to have a Brazilian company that is recog-
nized as such by the population. When this happens, our plan
succeeds", he adds.

Reinsurance

Owner of a local reinsurer, AXA does not add complaining on
the change of reinsurance rules. Resolution 322 of the National
Council of Private Insurance (CNSP), published in late July,
gradually reduces the local insurance retention obligation from
the current 40% of total premiums to 15% in 2020. The meas-
ure also increases the transfer limits awards within groups that
have both insurers and reinsurers with 20% to 75% in the same
time period.
On the one hand, the CEO recognizes that the new rules will en-
courage greater market competitiveness. "Companies will have
the possibility to purchase reinsurance more openly, becoming
more competitive with the foreign market", he says. On the other
hand, he worries about the future of small reinsurers. Whereas
the purpose of the legislation that promoted the reinsurance

Para Jouvelot, falta de cultura do seguro não é desculpa para
as empresas deixarem de investir em gestão de riscos
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“Algumas resseguradoras ainda não possuem rating para
competir com as maiores. São como plantinhas, que preci-
sam ser cuidadas para se fortalecerem. Por isso, gostaria
que elas fossem ajudadas até que possam crescer”, afirma.
Em sua opinião, se não houver auxílio às pequenas resse-
guradoras, de nada terá adiantado todo o processo de aber-
tura gradual do resseguro. Sem essa “proteção”, Philippe
Jouvelot imagina um cenário complicado, com o IRB Bra-
sil-RE comprando as pequenas empresas e as estrangeiras
as demais empresas. “Daí o mercado de resseguro brasileiro
acaba”, pondera.

Gestão de riscos

Falta de cultura do seguro não é desculpa para as empresas
deixarem de investir em gestão de riscos. Na visão do diri-
gente, o prêmio de seguro é “absurdamente caro” para as em-
presas brasileiras, praticamente o dobro do que é praticado
em outros países, por falta de gestão de riscos. Segundo ele,
os programas mundiais de seguros que contemplam a gestão
de riscos preveem também a retenção de parte dos sinistros.
“Uma empresa que gaste R$ 5 milhões em pequenos sinis-
tros, por exemplo, em vez de repassar tudo ao seguro por um
prêmio de R$ 7 milhões, deveria cuidar desses riscos e eco-
nomizar no preço do seguro”, diz, acrescentando que a AXA
pretende colaborar nesse sentido.

opening was fulfilled, and since the IRB is strengthened, in his
view, is ready to be worldwide player, then the president of AXA
concludes that the time is to "protect" small insurers.
"Some reinsurers do not yet have rating to compete with larger
ones. They are like little plants that need to be tended to strength-
en. So I would like them to be helped until they can grow", he
says. Also mentions that if there is no aid to small reinsurers, lit-
tle will advance the process of gradual opening of reinsurance.
Without this "protection," Philippe Jouvelot imagines a compli-
cated scenario, with the IRB Brasil RE buying small companies
and other foreign companies. "Hence the Brazilian reinsurance
market turns around," he adds.

Risk management

Lack of insurance culture is no excuse for companies lacking
investment in risk management. In the official view, insur-
ance premium is "ridiculously expensive" for Brazilian com-
panies, almost double of what is practiced in other countries,
due to lack of risk management. He said global insurance
programs that include risk management also provide for the
retention of the claims. "A company that spends $ 5 million
in small claims, for example, instead of passing all the insur-
ance for a premium of R$ 7 million, should take care of these
risks and save on price of insurance," he says, adding that
AXA intends to collaborate with this regard.

Números evidenciam ações da AXA

Na posição de um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, a companhia se 
destaca por seus números grandiosos:

•  Presença em 59 países;
•  Emprega 157 mil pessoas;
•  Atende a 103 milhões de clientes
  individuais e empresariais;
• Somou receita de 92 bilhões de euros em 2014;
• Obteve resultado de 5,1 bilhões de euros 
  no último ano;
• Seus ativos somam 1,277 bilhão de euros;
• Para proteger populações vulneráveis a riscos 
  ambientais, a AXA alocou 2,3 milhões de euros 
  para a parceria com a ONG Care;
• Para educação financeira de 6 mil jovens 
  estudantes, a seguradora firmou parceria 
  com o Junior Achievement em 11 países;
• Para incentivar as pesquisas sobre os riscos
  da longevidade, ofereceu bolsa de estudos
  a quatro empreendedores;
• Em microsseguros, formou uma carteira 
  com 1,7 milhão de clientes, desde 2009;
• Mais de 32 mil funcionários da AXA
  realizam ações sociais em comunidades.

AXA in evidence worldwide

One of the largest insurance groups in the 
world , the company stands out:

• Present in 59 countries ;
• Employs 157,000 people ;
• 103 million individual and business customers;
• 92 billion euros in revenue in 2014;
• Profits of 5.1 billion euros last year ;
• Assets amount to 1.277 billion euros;
• Protects vulnerable populations to
  environmental risks, AXA has allocated € 2.3 
  million to the partnership with the NGO Care ;
• Provides financial education 6,000 to young 
  students, the insurance company has 
  partnered with Junior Achievement 
  in 11 countries ;
• To encourage research on the risks 
  of longevity, offered scholarships to
  four entrepreneurs;
• In microinsurance, formed a portfolio 
  with 1.7 million customers since 2009;
• More than 32,000 AXA employees conduct
  social activities in communities.



Com a finalidade de focar na educação
continuada e no reconhecimento da
qualificação técnica dos profissionais
brasileiros que atuam no segmento, a
Confederação Nacional das Segurado-
ras (CNseg) lançará em outubro pró-
ximo a Certificação Profissional
CNseg (CPC).A avaliação geral estará
a cargo da Escola Nacional de Seguros
que coordenará a  realização dos exa-
mes, elaboração, aplicação de provas
e divulgação dos resultados. 
As primeiras capitais a passarem pela
bateria de provas prevista para o dia 4
de novembro é o Rio de Janeiro e São
Paulo. Os candidatos serão testados
nos seguintes aspectos: Estrutura do
Sistema dos Seguros Gerais, Previdên-
cia Complementar Aberta, Capitaliza-
ção e Saúde Suplementar; Aspectos
Legais e Regulamentares; Ética, Ou-
vidoria, Aspectos Contábeis e Finan-
ceiros e Controle Interno; Operações
de Seguros e Canais de Distribuição
de Seguros. 
De acordo com a diretora de Ensino da Escola Nacional de Seguros,
Maria Helena Monteiro, o exame é importante para o bom desem-
penho das empresas e dos profissionais que atuam no segmento. “A
necessidade de qualificação do pessoal técnico das seguradoras e
dos corretores de seguros é contínua e proporcional à complexidade
do setor, que evolui a passos largos. O consumidor tem expectativas
que precisam ser atendidas por meio de informação estruturada e
transparente, que permitam escolhas mais adequadas ao seu perfil.
Todos saem ganhando, mas os profissionais mais qualificados darão
um passo adiante, quer na sua empregabilidade no setor, e até mes-
mo na manutenção e expansão da sua carteira de clientes”, explicou
Maria Helena. 
Para a diretora-executiva da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Men-
des, o CPC vai reconhecer e qualificar os profissionais que atuam

CONHECIMENTO

26 INSURANCE CORP

In order to focus on continuing edu-
cation and recognition of technical
qualification of Brazilian professio-
nals working in the sector, the Na-
tional Confederation of Insurance
Companies (CNseg) will launch in
October CNseg Professional Certi-
fication (CPC) . The School of Na-
tional Insurance will coordinate the
examinations, development, imple-
mentation of testing and results.
Examination is scheduled for No-
vember 4 is the Rio de Janeiro and
Sao Paulo. Candidates will be tested
on the following: System Structure
of General Insurance, Pension, Sa-
vings and Health Insurance, legal
and regulatory aspects, ethics, om-
budsman, accounting, financial is-
sues and internal control, insurance
operations and insurance distribu-
tion channels.
According to the Director of Educa-
tion of the National School of Insu-
rance, Maria Helena Monteiro, the

exam is important to the performance of companies
and professionals working in the sector. "The need
for qualified technical personnel of insurers and in-
surance brokers is continuous and proportional to
the complexity of the sector, which evolves at a ra-
pid pace. Consumers have expectations that must be
met through a structured and transparent informa-
tion, enabling better profile choices. Everyone wins,
but the most qualified professionals will step for-
ward, both in their employment, and even the main-
tenance and expansion of its customer base, "said
Maria Helena.
For the executive director of CNseg, Solange Bea-
triz Palheiro Mendes, the CPC will recognize and

Escola Nacional de Seguros fará avaliação de exame de certificação para
colaboradores que atuam no setor, em SP e RJ, lançado pela CNseg

Excelente oportunidade de qualificação
Excellent training opportunity

CNseg launches certification exam for employees working in the insurance
industry. National School of Insurance will make general assessment
through testing in SP and RJ

Maria Helena: qualificação contínua
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por/by Karem Soares
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no mercado segurador. “A nossa meta é validar as habilida-
des, reconhecer formalmente os conhecimentos dos colabo-
radores do setor de seguros, bem como melhorar a produtivi-
dade”, ressaltou Solange. 
A certificação não é obrigatória, mas seu reconhecimento pelo
mercado será um diferencial na competitividade do profissio-
nal. A iniciativa reforça as diretrizes em alinhar o Brasil a
mercados que possuem uma indústria do seguro mais desen-
volvida, como acontece em países como os Estados Unidos
e a Inglaterra, e a outros com um patamar de desenvolvimento
semelhante ao nosso como é o caso da Índia. 
O exame terá 50 questões de múltipla escolha e para obter o
CPC1 nível pleno, o candidato deverá alcançar 70 pontos no
total das cinco disciplinas, exigindo-se o mínimo de 60% de
acertos em cada uma. A nota global corresponderá à soma dos
pontos obtidos em cada disciplina, já multiplicadas pelos pe-
sos respectivos. As inscrições devem ser realizadas entre os
dias 17 de agosto e 18 de setembro, pelo site da Escola Na-
cional de Seguros – www.escolanacionaldeseguros.com.br 

E-learning

Com o objetivo de desenvolver competências específicas para
o mercado segurador, a Escola Nacional de Seguros e a
CNseg lançarão, em 2016, o programa em formato e-learning,
que prioriza a melhoria na qualificação profissional. “A partir
do momento que se torna viável avaliar o conhecimento de
uma forma objetiva, é possível perceber quais são as áreas
que necessitam de mais treinamento, avaliou a diretora Maria
Helena Monteiro, que acredita que o aumento da empregabi-
lidade será um dos impactos mais importantes, além da qua-
lificação. E complementa: “Para exercer certas funções, a
pessoa precisa ser certificada. Acredito que vamos evoluir pa-
ra isso, como aconteceu no mercado financeiro”, referindo-
se ao que aconteceu à Anbima (Associação Brasileira das En-
tidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) há 15 anos,
com a certificação dos profissionais do mercado financeiro.

qualify the professionals working in the insurance market.
"Our goal is to validate the skills, formally recognizing
the knowledge of employees in the insurance industry and
improve productivity", said Solange.
Certification is not mandatory, but its a recognition by the
market, and will be a difference in the competitiveness.
The initiative reinforces the guidelines to align Brazil to
markets that have a more developed insurance industry,
such as the United States and England, and another with
a level of development similar to ours such as India.
The exam will have 50 multiple choice questions and to
get the CPC1 full level, the candidate must achieve 70
points in total five disciplines by requiring a minimum of
60% accuracy for each. The overall score shall be the sum
of points obtained in each discipline, already multiplied
by the respective weights. Signing up for examination bet-
ween August 17th and September 18th, at the National
School of Insurance website - www.escolanacionaldese-
guros.com.br.

E-learning

In order to develop specific skills for the insurance mar-
ket, the National School of Insurance and the CNseg
launch in 2016, the program in e-learning format, which
gives priority to improvement in professional qualifica-
tion. "From the moment that it becomes feasible to eva-
luate knowledge in an objective way, you can see what
are the areas that need more training, assessed the director
Maria Helena Monteiro, who believes that increasing em-
ployability is one of the most important impacts in addi-
tion to the qualification. She adds: "In order to exercise
certain functions, a person must be certified. I believe we
will evolve into it, as it happened in the financial market",
referring to what happened to ANBIMA (Brazilian Asso-
ciation of Financial and Capital Markets) for 15 years,
with the certification of financial market professionals.

RIO OFERECE CURSO PREPARATÓRIO PARA EXAME DE RESSEGURO

Até 4 de setembro, a Escola recebe interessados para se inscreverem no Curso Preparatório para Certifi-
cação de Proficiência em Resseguros 1 (CPR 1), cujas aulas terão início no dia 8 do mesmo mês, no Rio
de Janeiro. Com duração aproximada de dois meses, o curso capacita os candidatos ao 3º Exame CPR 1,
marcado para novembro. As aulas serão ministradas pelo atuário Roberto Castro, consultor com mais de
40 anos de experiência no mercado ressegurador nacional e internacional e com passagem pelo IRB
Brasil Re, e pelo advogado Raphael Mussi, sócio do escritório Pellon & Associados, especializado nos mer-
cados de seguro e resseguro.
O conteúdo contempla a história do resseguro no Brasil e no mundo e os seus fundamentos; as bases da
operação, incluindo legislação básica, relação contratual e atuação do corretor; os tipos de resseguro; as
cláusulas comuns dos contratos proporcionais e não proporcionais; e os ciclos desse mercado. O inves-
timento é de R$ 1.100, valor que pode ser dividido em duas parcelas de R$ 550. 

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (21) 3094-1011/1013/1015 (das 9h às 21h) 
ou pelo e-mail secretariarj@funenseg.org.br.
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Por decisão tomada pelo Conselho de
Administração, o executivo José Car-
los Cardoso assumiu a presidência do
IRB Brasil RE, sucedendo ao executi-
vo Leonardo Paixão. Cardoso já atua-
va como vice-presidente da compa-
nhia desde setembro de 2014.
Graduado em Engenharia Mecânica
pela UMC, em Engenharia de Avalia-
ções pela USP, o novo presidente é
pós-graduado em Engenharia de Se-
gurança do Trabalho pela Faap e Ges-
tão de Riscos pela SCOR Universalité.
O executivo atuou em várias empresas
de grande porte, entre as quais Mun-
chener do Brasil, Odebrecht Corretora
de Seguros, além de ter ocupado a pre-
sidência da SCOR Brasil. 
By a decision taken by the Board of
Directors, the executive Jose Carlos
Cardoso became president of  IRB
Brasil RE, replacing executive
Leonardo Paixão. Cardoso has been
the company's vice president since
September 2014. Graduated in Me-
chanical Engineering from UMC, En-
gineering Reviews from USP, the new
president has a graduate degree in Oc-
cupational Safety Engineering from
FAAP and Risk Management at
SCOR Universalité. The executive
worked for several large companies,
including Munchener Brasil, Ode-
brecht Corretora de Seguros, besides
having occupied the presidency of the
SCOR Brasil 

Energia no centro das atenções
Energy in the spotlight

Em debate, a situa-
ção atual do geren-
ciamento de riscos
no mercado nacional
e internacional. Esse
foi o objetivo central
do 14º Encontro
Anual do Comitê do
Setor Elétrico da
ABGR, promovido
recentemente pela
própria Associação
Brasileira de Gerên-
cia de Riscos na ci-
dade de Tiradentes
(MG). O encontro te-
ve como anfitriã a
Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig).
Nove players do setor de seguros e ressegu-
ros ministraram palestras e 47 gestores de
riscos de 26 empresas elétricas brasileiras
trocaram experiências sobre as melhores
práticas de gestão na área de energia. O co-
mitê é composto por empresas que atuam
nas áreas de ge ra ção, transmissão e distri-
buição de energia.
A falta de conhecimento técnico sobre ges-
tão de riscos e de seguros das empresas do
setor elétrico por parte dos órgãos regula-
dores é obstáculo para implementação de
programas de proteção mais eficientes na
área, segundo a gestora de risco de uma
das principais empresas do setor no Brasil.
Em entrevista ao Portal Risco Seguro Bra-
sil, Marcia Santos Ribeiro (foto), especia-
lista em seguros da Light, ressaltou que
muitas vezes o mercado de seguros tam-
bém falha na provisão das coberturas que
o setor necessita.
Marcia é coordenadora do Comitê do Setor
Elétrico da ABGR. Um dos temas que me-
receram maior atenção dos participantes
foi a dificuldade em obter as coberturas de
seguro obrigatórias incluídas em contratos
de concessão na área de energia.“Os ges-
tores de riscos e seguros do setor elétrico
experimentam certo desconforto em rela-
ção à obrigatoriedade da contratação de se-
guros dos ativos de transmissão”, disse
Marcia à Risco Seguro Brasil

Novo presidente
do IRB Brasil RE
IRB’s new
president Debating the current

risk management in
the domestic and in-
ternational market. 
That was the main
goal for the 14th
ABGR Electric Sec-
tor Committee An-
nual Meeting, re-
cently promoted by
the  Brazilian Asso-
ciation of Risk
Management in the
city of Tiradentes
(MG), hosted by
Cemig.
Nine players in the

insurance and reinsurance industry
exposed, and 47 risk managers from
26 Brazilian power companies ex-
changed experiences on best man-
agement practices in the energy sec-
tor. The committee consists of
companies operating in the areas of
generation, transmission and distri-
bution of energy.
The lack of technical knowledge
about risk management and insur-
ance companies in the electricity
sector by regulatory bodies is an ob-
stacle to implementation of more ef-
ficient protection programs in the
area, according to the risk managers-
from the leading companies in the
sector. An interview with RiscoSe-
guro Brazil’s (photo), Marcia Santos
Ribeiro, Light’s insurance expert,
pointed out that quite often, the in-
surance market  fails  providing cov-
erage that the sector needs.
Marcia is coordinator of the Elec-
tricity Sector Committee of ABGR.
An issue that deserved greater atten-
tion was the difficulty in obtaining
the mandatory insurance coverage
included in the concession agree-
ments in the energy sector. "The risk
managers and insurance experience
some discomfort in relation to com-
pulsory insurance contracts of trans-
mission assets", said Marcia.



         



Apesar de sofrer os impactos da atual situação econômica e po-
lítica do país, o seguro brasileiro segue em crescimento. Essa
pujança manteve aceso o interesse de outros países por oportu-
nidades de negócios no Brasil. “Para nós, o Brasil é prioritário
em muitas áreas”, disse Catherine Barber, Prosperity Counsellor
da Embaixada Britânica no Brasil, durante a abertura do Semi-
nário Anglo-Brasileiro de Seguros e Resseguros, promovido pe-
lo Consulado Britânico no dia 14 de julho, em São Paulo (SP). 
O evento traçou um panorama atual do seguro e resseguro na-
cional, destacando o potencial e as oportunidades de negócios.
“Queremos trazer empresas britânicas ao Brasil e que as em-
presas brasileiras usem Londres, a capital financeira do mun-
do”, enfatizou. Catherine disse que interesses comuns aproxi-
mam os dois mercados. Presença ilustre no evento, o Lord
Mayor of City of London, Alderman Alan Yarrow (foto), refor-
çou o interesse do governo britânico. “Apesar dos desafios eco-
nômicos, o seguro brasileiro oferece excelentes oportunidades
de negócios. Mas essa não é uma via de mão única, pois, tam-
bém há oportunidades para empresas estrangeiras”, disse. O
grande potencial de crescimento do seguro e resseguro brasi-
leiros foi constatado por Rafaela Barreda, diretora do Lloyd’s
do Brasil, a partir de dados que indicam a penetração do seguro
de apenas 4% no país.
Rafaela apresentou um panorama do resseguro nacional, con-
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Despite suffering the impacts of the current economic situa-
tion and the country's politics, the Brazilian insurance is still
growing. This strength has kept alive the interest of other
countries for business opportunities in Brazil. "For us, Brazil
is a priority in many areas", said Catherine Barber, Prosperity
Counsellor of the British Embassy in Brazil during the open-
ing of the Anglo-Brazilian Seminar on Insurance and Rein-
surance, promoted by the British Consulate on July 14, in
Sao Paulo (SP).
The event drew alocal overview for insurance and reinsur-
ance, highlighting its potential and business opportunities.
"We want to bring British companies to Brazil and Brazilian
companies use London, the financial capital of the world",she
emphasized. Catherine said that common interests approach
the two markets. Some of our goals are already lined up, she
said, including the participation of the Susep’s Superintend-
ent, Roberto Westenberger, which only last year visited three
times the British capital.
Illustrious presence at the event, City of London Lord May-
or, Alderman Alan Yarrow (photo), reinforced the interest
of the British government. "Despite the economic chal-
lenges, the Brazilian insurance offers excellent business op-
portunities. But this is not a one-way street, because there
are also opportunities for foreign companies", he said. The
high growth potential in the Brazilian insurance and rein-
surance found by Rafaela Barreda, Lloyd's Brazil director,
showing data indicating the penetration of only 4% insur-
ance in the GDP.
Rafaela presented an overview of the national reinsurance,
concluding that the growth in the last six years has been
achievedby insurance. Of R$ 165 billion in insurance premi-
ums recorded in 2014, she found that 44% of branches are
subject to reinsurance. In practice, however, only R$ 9.1 bil-
lion, or about 3% of this amount was ceded to reinsurance.
The reinsurance market has suffered the consequences of ex-
cess capacity.  Lloyd's remains in "comfortable position", ac-
cording to Rafaela, right behind IRB Brasil-RE. However,
Lloyd's and its competitors fear the effects in the reduction
of the country's investments, after the unfolding of Lava-jato.
When it comes to Lava-jato, there is no doubt that the most
impacted insurance coverage was D&O. According to Alvaro
Churches, Director of Willis Corporate Risks, the subscrip-

Brasil é prioridade para Londres 
Brazil is a priority for London
Consulado Britânico comprova interesse do mercado londrino pelo país

por/by Márcia Alves

Event organized by the British Consulate analyzes the current situation
and opportunities of insurance and reinsurance in Brazil
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cluindo que o crescimento dos últimos seis anos foi alavancado
pelo seguro. Dos R$ 165 bilhões em prêmios de seguros regis-
trados em 2014, ela identificou que 44% são de ramos sujeitos
a resseguros. Na prática, porém, apenas o volume de R$ 9,1 bi-
lhões, ou cerca de 3% desse montante, foi cedido ao resseguro. 
Em se tratando de Lava-Jato, não resta dúvida de que o seguro
mais impactado foi o D&O. De acordo com Alvaro Igrejas, di-
retor de Riscos Corporativos da Willis, a subscrição está mais
rígida e os underwriters das seguradoras passaram a analisar to-
da a estrutura acionária das empresas. “Hoje, o processo é mais
demorado, porque requer a investigação das ramificações da
empresa, incluindo subsidiárias, para detectar se existe algum
envolvimento com corrupção”, disse.
A situação é tão delicada, segundo ele, que já existe até uma
lista negra de executivos que devem ser expressamente excluí-
dos das apólices. No âmbito operacional, houve muitas mudan-
ças, como a sublimitação de coberturas. “Antigamente, os ho-
norários de advogados eram 100% da apólice e, hoje, estão
limitados a 40% ou 50%, com a inclusão de franquias”, disse. 
Por enquanto, boa parte da sinistralidade de D&O ainda não foi
computada. A escalada da sinistralidade começou em 2014,
quando saltou de 32% para 53,50%. No caso da Lei Anticor-
rupção brasileira, ele considera a mais branda entre leis seme-
lhantes dos Estados Unidos e Inglaterra, já que fixa multa de
apenas 1% a 20% do faturamento. 

Resolução de conflitos

Entre as formas alternativas resolução de conflitos (ADR), a
mediação é autocompositiva, ou seja, visa a atingir um acor-
do entre as partes por meio de consenso, explicou Marcia Ci-
carelli Barbosa de Oliveira, sócia da JBO Advocacia, uma
das empresas apoiadoras do evento. Ela informou que me-
diação é uma atividade técnica, exercida por um terceiro im-
parcial sem poder decisório, pode ser judicial ou extrajudicial
e versar sobre todo o conflito ou apenas parte.
Entre as novidades trazidas pela recente Lei 13.140/15 está
a suspensão do prazo prescricional e, também, a possibilidade
de a mediação ser realizada com pessoa jurídica de direito
público. “Um avanço”, na visão de Marcia, já que o Estado
é um grande litigante. A lei permitiu, ainda, a mediação pela
internet ou outro meio remoto.
Já a arbitragem é heterocompositiva, ou seja, o árbitro exerce
o papel de juiz e sua decisão é soberana. Suas principais ca-
racterísticas são a exclusão do Poder Judiciário e a celeridade
em comparação à jurisdição estatal. Porém, a arbitragem é
mais onerosa e parte de, no mínimo, R$ 300 mil.
A abertura do resseguro impulsionou o seguro garantia. As
primeiras normas do ramo foram criadas em 1997, com clau-
sulado incipiente, preço fixo e limite único por tomador. Ho-
je, 26 seguradoras disputam esse mercado. As implicações
dessa concorrência foram analisadas por Tatiana Moura, ma-
naging director Financial Lines da JLT RE, que alertou para
a situação de agravamento de risco. “Se um único cliente ob-
tiver capacidade de R$ 100 milhões, por exemplo, em cada
uma das 26 seguradoras do ramo, terá uma capacidade R$
2,6 bilhões”, observou.

tion is stiffer and underwriting companies began to analyze
the ownership structure of companies. "Today, the process is
more time consuming because it requires the investigation of
the company's branches, including subsidiaries, to detect if
there is any involvement with corruption", he said.
The situation is so delicate that there is a blacklist of execu-
tives that will beexcluded from policies. At the operational
level, there were many changes, such as sub-limiting covers.
"In the past, lawyers' fees were 100% of the policy, and today
are limited to 40% or 50% with the addition of deductables",
he said. The limitation is related to high legal costs for de-
fending suits, indemnified by the D&O insurance policies,
ranging from R$ 1 million to R$ 5 million.
For now, most D&O claims have not yet been summed up.
The escalation of claims began in 2014, when it jumped from
32% to 53.50%. Churches recognizes that this is a new ex-
perience for the sector. However, not much different in the
rest of the world. In the case of the Brazilian Anti-Corruption
Law, he considered the mildest among similar laws of the
United States and England, as fixed fine of only 1% to 20%
of revenues.

Conflict resolution

Among the alternative forms of conflict resolution (ADR),
mediation is self-compositional, ie, aims to reach an agree-
ment between the parties by consensus, explained Marcia Ci-
carelli Barbosa de Oliveira, a JBO Law partner, one of the
supporting companies of the event . She reported that medi-
ation is a technical activity, carried out by an impartial third
party without decision-making power. It may be judicial or
extrajudicial and traverse over any conflict.
Among the news brought by the recent Law 13,140/15, the
possibility of mediation to be made with a legal entity gov-
erned by public law. "Breakthrough" in Marcia's view, since
the state is the largest litigator. The law also allowed mediat-
ing through Internet or other remote means.
Since arbitration is hetero-compositional, ie, the referee plays
the role of judge and his decision is final. The main features
are the exclusion of the judiciary and the speed, compared to
the state jurisdiction. However, arbitration is more costly and
starts at R$ 300 thousand.
According to Marcia, the new Law 13,129/15 changed some
points in the Arbitration Law, but not its essence. Among the
changes, she highlighted the possibility of using the direct
and indirect public administration to disputes concerning
property rights.
The opening for reinsurance boosted bond issuance. The first
bondstandards were created in 1997 with incipient clauses,
fixed price and one per borrower limit. Today, 26 insurance
companies vying for this market. The implications from such
competition were analyzed by Tatiana Moura, Managing Di-
rector for JLT RE Financial Lines. She warned about the risk
of a worsening situation. "If a single client obtains ability to
R$ 100 million, for example, in each of the 26 insurance
companies in the industry, will have R$ 2.6 billion capacity",
she noted.

     



Os seguros de linhas financeiras seguem trajetória de sucesso
no Brasil. Um dos termômetros para medir o crescimento do
setor foi sintomático: o III Encontro Internacional de Linhas
Financeiras, realizado em São Paulo e promovido pela Fede-
ração Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), com o apoio da
Escola Nacional de Seguros e da Associação Brasileira de
Gerência de Riscos (ABGR), debateu temas estratégicos e
interessantes a um gama considerável de players. “Na pri-
meira edição do encontro, tivemos 120 inscritos. E agora,
250”, comemorou o diretor executivo da FenSeg, Neival
Freitas, durante a abertura do seminário.
O evento reuniu advogados, corretores especializados no as-
sunto e técnicos em gerenciamento de riscos. Eles abordaram
temas como os seguros de Responsabilidade Civil Profissio-
nal (E&O) e D&O (Directors and Officers). Os números no
mercado são positivos: O crescimento do D&O avança 49%
até abril, e o seguro de E&O, 21%. A Lei Anticorrupção tam-
bém mereceu comentários dos participantes. Em 2014, o Bra-
sil, antes de estourar a operação Lava Jato, ocupava o 43° lu-
gar no ranking da corrupção. Mas, agora, ocupa a 69ª
colocação no conjunto de 175 países.
O atual mercado de D&O foi analisado com profundidade na
palestra “Riscos Emergentes e Ciclos de Mercado”, condu-
zida por alguns especialistas da matéria. Mediante um quadro
de ciclos sazonais em relação às taxas que sobem em deter-
minado momento e caem em situações específicas, as análi-
ses foram extremamente realistas. “As condições estão mais
difíceis em todo o mundo para alguns segmentos”, lembrou
o mediador do painel, Celso Soares, da Zurich Seguros. No
Brasil, o segmento vive uma realidade igualmente difícil. As
negociações estão rígidas, o que pode causar problemas no
relacionamento entre clientes, corretores e seguradoras – es-
tas com uma percepção de risco mais aguda em função de
um cenário de corrupção e crise na economia.
Por outro lado, há crescimento no volume de prêmios em torno
de 50% no período de janeiro a abril. O fato – acreditam os es-
pecialistas – é explicado pelo aumento dos preços do seguro e
de um maior entendimento dos clientes face aos riscos, ao pe-
direm aumento das importâncias seguradas. “No Brasil, os pre-
ços de D&O vinham caindo todo ano. E agora a dinâmica mu-
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The insurance financial lines follow a successful track record
in Brazil. One of the thermometers to measure the sector’s
growth was symptomatic: The III Financial Lines Interna-
tional meeting, held in São Paulo and promoted by the Na-
tional Federation of General Insurance (FenSeg), with sup-
port from the National School of Insurance (ENS) and the
Brazilian Association of Risk Management (ABGR) dis-
cussed strategic issues of interest to a considerable range of
players. "The meeting’s first edition, we had 120 subscribers.
Now we have 250", celebratedFenSeg’s Executive Director,
Neival Freitas, during the seminar’s opening.
The event brought together lawyers, brokers specialized in
the subject and technicians at risk management. They cov-
ered topics such as insurance Professional Liability (E&O)
and D&O (Directors and Officers). The numbers in the mar-
ket are positive: The growth of D&O advances 49% through
April, and the E&O insurance 21%. The Anti-Corruption
Law also received comments from participants. In 2014,
Brazil, before bursting operation ‘Lava Jato’, occupied the
43rd place in the ranking of corruption. Brazil now occupies
the 69th place in the set of 175 countries.
The current market for D&O was analyzed in depth during
the lecture "Emerging Risks and Market Cycles", conducted
by some experts of the matter. Through a framework of sea-
sonal cycles in relation to the rates that go up at one point
and fall in specific situations, the analysis was extremely re-
alistic. "The conditions are the toughest in the world for some
segments," said the panel mediator, CelsoSoares, from Zurich
Insurance. In Brazil, the segment also lives a difficult reality.
Negotiations are rigid, which can cause problems in the re-
lationship between clients, brokers and insurers - these with
a more acute perception of risk during a scenario of corrup-
tion and crisis in the economy.
On the other hand, there is growth in premium of around
50%, from January to April 2015. Experts believe this is ex-
plained by the increase in insurance premium,and a greater
understanding of clients about their risks. "In Brazil, the
D&O prices had been falling every year.Now the dynamic
has changed.  And it does not last forever"warned Marcus
Smithson, from Generali Seguros.

Seguros crescem na esteira da crise
Insurance market grows in the
wake of the crisis
FenSeg discute cenário D&O, E&O e a Lei Anticorrupção

FenSeg hosts meeting about products scenario such as D&O and E&O and
the Anti-Corruption Law



FINANCIAL LINES

33INSURANCE CORP

dou. Mas isso não dura para sempre”, advertiu Marcus Smith-
son, da Generali Seguros.
Na opinião do subscritor Kevin Lacroix, especialista em Li-
nhas Financeiras, o caso das investigações da Petrobrás causa
perplexidade, mas o mercado externo acredita que não há in-
dícios de falta de disciplina dos subscritores de risco das 12
seguradoras que atuam no segmento no País. A exemplo de
Smithson, ele reitera a “mudança na dinâmica de oferta”, com
análise dos players sobre a ocorrência de sinistros conforme o
panorama da economia, não só no Brasil, mas no mundo todo. 
Em relação ao E&O, seguro relativamente novo no mercado
nacional, há nítida expansão nas áreas de arquitetura e enge-
nharia, despertando forte interesse nos profissionais de seguros
e as companhias. É importante que as seguradoras e corretores
estejam preparados para entenderem a demanda, pois trata-se
de um tema em constante evolução”, ressalta o superintendente
de Riscos Especiais da Liberty Seguros, Luiz Antonio Oliveira.
Seguros como RC Profissional, Riscos de Engenharia e RC
Obras as apólices precisam ser claras e com responsabilidades
bem definidas. O objetivo é evitar desgastes com o cliente e
discussões acerca de quem vai pagar a regulação do sinistro. 

Lei Anticorrupção

No último painel do seminário, o tema sempre trouxe à baila
debates entusiasmados. A Lei Anticorrupção pontuou conside-
rações dos palestrantes. O advogado Salim Jorge Saud Neto,
do escritório Mayer Brown, fez uma explanação sobre as leis
mundiais que punem condutas ilícitas. Com exceção dos Es-
tados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, o restante do mundo
tem índice de corrupção relevante, segundo pesquisas sobre a
percepção de executivos. O Brasil ocupa o incômodo 69° lugar
num ranking de 175 países, embora tenha assinado convenções
internacionais.

According to the subscriber Kevin Lacroix, a specialist in
Financial Lines, the case of Petrobras’s investigations cre-
ates perplexity, but the external market believes that there
is no evidence of lack of discipline within risk underwriters
for the 12 insurance companies operating in the segment
in the country. Like Smithson, he reiterates the "shift in the
supply dynamic", with analysis of players on occurrence
of claims as the outlook of the economy, not only in Brazil
but worldwide.
Regarding E&O, relatively new in the domestic insurance
market, there is a clear expansion in the fields of architec-
ture and engineering, arousing strong interest in insurance
professionals and companies. “It is important that insurers
and brokers are prepared to understand the demand be-
cause it is a theme constantly evolving”, says the superin-
tendent of Special Risks Liberty Seguros, Luiz Antonio
Oliveira. Insurance for professional liability, Engineering
Risks and construction liability, the policies need to be
clear and with well defined responsibilities. The goal is to
prevent wear to the customer and discussions about who
will pay the sinister regulation.

Anti-Corruption Law

In the last panel of the seminar, a topic always bringing
up exciting debates. The Anti-Corruption Law brought
considerations of the speakers. The lawyer Salim Jorge
Saud Neto, the Mayer Brown office, gave an explanation
on global laws that punish illegal behavior. Except the
United States, Canada, Australia and Japan, the rest of
the world has a significant level of corruption, according
to research on the perception of executives. Brazil ranks
69 th place ranking from 175 countries, although it has
signed international conventions.



Uma análise precisa sobre um período importante para a história
do setor. Com esse objetivo, o Clube Internacional de Seguros
de Transportes (CIST) convidou o diretor da Sompo Japan Nip-
ponkoa do Brasil, Luiz Macoto Sakamoto, para o seu tradicional
almoço-palestra, que aconteceu em junho. Macoto teceu “Refle-
xões sobre os oito anos de abertura do resseguro no Brasil”. Sua
abordagem abrangeu a atual estrutura do mercado, cenário pós-
abertura e seus reflexos, e uma novidade que é a retrocessão para
as seguradoras.
O processo de abertura teve como base legal a Lei Complementar
126, de 15/1/2007 e a regulamentação que se consolidou com as
Resoluções do CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados),
de 17/12/2007. Em 2008, houve o início efetivo do processo. Se-
gundo o diretor, a abertura dos resseguros gerou algumas expec-
tativas, entre as quais o crescimento do setor de seguros, redução
do número de seguradoras e sua especialização, o lançamento de
novos produtos e profissionalização das equipes.
“Na prática, a abertura passou de um ressegurador único (IRB)
para 16 resseguradoras locais, autorizadas pela Susep (Superin-
tendência de Seguros Privados), 35 companhias admitidas e 74
eventuais, estrangeiras, cadastradas na superintendência, e 24
corretores de resseguros”, comentou o diretor. Em sua opinião, a
primeira impressão com a abertura do mercado foi a de expansão
do mercado de seguros. Mas, na análise de Macoto, o crescimen-
to ocorreu nos seguros massificados, com forte participação do
canal bancário, sobretudo em automóvel, vida, VGBL, previdên-
cia e residência.
“Se analisarmos os ramos separadamente, o VGBL, por exemplo,
cresceu muito. E o mercado de resseguro não cresceu no mesmo
ritmo”, avaliou. Para ele, o Brasil exibe possibilidade real de
avanço nos seguros massificados, pois os grandes negócios já
têm seguro. Os seguros pessoais tem potencial de crescimento
maior. Exemplificando, “Dois terços da frota de automóvel e
90% das residências ainda precisam de proteção. Por isso, o gran-
de potencial de crescimento é nos massificados. As indústrias e
os grandes riscos já possuem seguro e resseguro. Há resseguro
em riscos menores também, mas não é um fator preponderante”,
pondera.
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A precise analysis of an important period in the industry’s
history. With such goal, the International Club Transportation
Insurance (ISTC) invited the director of Sompo Japan Nip-
ponkoa of  Brazil, Luiz Macoto Sakamoto, for his traditional
lunch-lecture, held last June. Macoto wove "Reflections on
the eight years of the opening of reinsurance in Brazil." His
approach included the current market structure, post-opening
scenario and its effects, a novelty that is the retrocession for
insurers.
The opening process had the legal basis Complementary Law
126 of 15/1/2007 and the regulation was consolidated with
Resolution CNSP (National Private Insurance Council) of
17/12/2007. In 2008, there was the actual beginning of the
process. According to the director, the opening of the rein-
surance generated some expectations, including the growth
of the insurance industry, reducing the number of insurers
and their expertise, launching new products and professional
teams.
"In practice, the opening went from a single reinsurer (IRB)
to 16 local reinsurers authorized by SUSEP (Superintendence
of Private Insurance), 35 companies admitted and 74 foreign,
registered in oversight, and 24 reinsurance brokers”, said the
director. In his view, the first impression with the opening of
the market was the expansion of the insurance market. But
in Macoto analysis, growth occurred in the mass insurance,
with strong participation from the banking channel, especial-
ly in auto, life, VGBL, welfare and residence.
"If we analyze the branches separately, VGBL, for example,
has grown. And the reinsurance market has not grown at the
same pace, "he said. To him, Brazil displays real possibility
of advancement in mass insurance because big businesses al-
ready have insurance. The personal insurance has potential
for further growth. For example, "Two-thirds of the car fleet
and 90% of households still need protection. Therefore, the
large growth potential is in the mass market. Industries and
large exposures already have insurance and reinsurance.
There is reinsurance with smaller risksas well, but is not a
major factor", he adds.

A abertura do resseguro e sua influência
no mercado de seguros
The opening of the reinsurance market
and its influence on the insurance market
Diretor de grande corporação internacional aponta as influências da abertura
do mercado de resseguro e suas tendências
Director of major international corporation points out the opening
influences in the reinsurance market and its trends



Macoto lembra que aconteceram
vetores importantes de mudança
que coincidiram com o processo de
abertura do resseguro. Foram de-
senvolvidos mecanismos de con-
trole de solvência e implantadas a
necessidade de capital adicional
para os riscos de subscrição, de cré-
dito, de operação e de mercado. A
necessidade de capital adicional as-
sociada à abertura do mercado de
resseguro tem direcionado o mer-
cado de seguros para três grandes
blocos: produtos massificados
(com forte participação do bancas-
surance), corporativos (com forte
participação de grupos seguradores
internacionais) e os specialties, as
seguradoras de nicho.
“Assim como os bancos focam em
massificados, os grupos internacio-
nais que tem resseguradoras focam
nos seguros corporativos”, comen-
ta. Para o diretor do Grupo Sompo,
as seguradoras internacionais co-
meçaram a se especializar em ris-
cos corporativos porque possuem expertise e capacidade de res-
seguro fornecida pelo próprio grupo. “Assim, não houve redução
das seguradoras, mas, sim, especialização”.

Transportes e retrocessão

E como foi o desempenho do volume de prêmios de resseguro
no segmento de Transportes “Enquanto houve queda geral no
volume de resseguros, nessa área aumentou”, constatou Macoto.
Ele explica que algumas companhias especializadas em trans-
portes montaram resseguradoras locais como estratégia particular
de negócios, com repasse maior às operações de resseguro. 
Ao final, Macoto avaliou o processo de retrocessão no Brasil por
meio de duas normas. São elas a Lei Complementar 126/2007,
que estabelece a operação de transferência de riscos de resseguro
de resseguradores para resseguradores ou de resseguradores para
sociedades seguradoras locais, e a Resolução CNSP 168/2007,
ao determinar a operação de transferência de riscos de resseguro
de resseguradores, “com vistas a sua própria proteção, para res-
seguradores ou para sociedades seguradoras locais, por meio de
contratos automáticos ou facultativos. “A grande novidade agora
é a retrocessão das resseguradoras para as seguradoras locais.
Isso deve ser anunciado em breve. Está em gestação na Susep”,
anunciou.
Macoto elencou alguns “pontos de discussão” desse processo.
Alguns deles são os riscos em espiral (e seus reflexos no limite
de retenção, capital adicional, etc.), fixação de limite de aceitação
em termos de percentual da carteira, restrição para os ramos em
que a seguradora tenha autorização de operar, colocação direta
ou via broker de resseguro e restrição de retrocedentes e brokers
sediados no exterior e não cadastrados na Susep

Macoto reminds what happened
to important vectors of change
that coincided with the opening
of the reinsurance process. They
were developed solvency con-
trol mechanisms implemented
and the need for additional cap-
ital for underwriting risk, credit,
operational and market. The
need for additional capital asso-
ciated with the opening of the
reinsurance market has directed
the insurance market for three
major blocks: mass products
(with strong share of bancassur-
ance), corporate (with strong
participation of international in-
surance groups) and specialties,
insurers niche.
"As banks focus on mass mar-
ket , international groups that
have reinsurance companies fo-
cus on corporate insurance ," he
says . For the director of Sompo
Group, the international insur-
ance companies began to spe-

cialize in corporate risk because they have expertise and rein-
surance capacity provided by the group itself . "So there was
no reduction of insurers, but rather specialization".

Transportation and retrocession

How was the performance of reinsurance premiums in the
Transport segment? "While there was overall decline in the
volume of reinsurance, in this area it has increased", found
Macoto. He explains that some companies specialized in
transport were setup as local reinsurers with particular busi-
ness strategy, and with greater transfer to reinsurance opera-
tions.
Finally, Macoto assessed the retrocession process in Brazil
through two standards. They are the Complementary Law
126/2007 establishing the reinsurance risk transfer operation
to reinsurers or reinsurance to local insurance companies, and
CNSP Resolution 168/2007, when determining the transfer
operation of reinsurance risk reinsurers, "with a view to their
own protection, to reinsurers or insurers for local societies
through automatic and facultative contracts."The big news
now is the retrocession of reinsurance for local insurers. This
shall be announced soon. Is brewing in the Susep", he an-
nounced.
Macoto has listed some "talking points" of this process. Some
of them are the risks spiraling (and its effects on the retention
limit, additional capital, etc.), acceptance limit-setting in
terms of percentage of the portfolio constraint for the branch-
es in which the insurer is authorized to operate, direct place-
ment or via reinsurance broker and retroceding restriction
and brokers located abroad and not registered with Susep.
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Macoto avaliou abertura do resseguro



Os números confirmaram as previsões iniciais. O maior evento
de tecnologia para instituições financeiras da América Latina fir-
ma-se como um grande fórum no setor. A 25ª edição do Ciab
Febraban somou um público recorde. Entre os dias 16 a 18 de
junho, cerca de 20 mil pessoas circularam nas dependências do
Transamérica Expo Center, em São Paulo, 35% a mais do que
2014, e também  compareceram mais de 2 mil congressistas, nú-
mero 18% superior em relação a igual período do ano passado.
O Ciab Febraban 2015 bateu outros recordes: 210 painelistas
ministraram palestras em oito auditórios – contingente que su-
pera em 70% ao evento de 2014. Além das palestras no audi-
tório principal, o público assistiu a cinco trilhas técnicas para
os segmentos de meios de pagamento, seguros, bancos inter-
nacionais, de investimentos, bancos pequenos e médios e mer-
cado de capitais.
Em meio a apresentações de personalidades como Chris Skin-
ner, líder influente do setor financeiro, Jimmy Wales, fundador
da Wikipédia, e o empresário e vocalista da banda de heavy
metal Iron Maiden, Bruce Dickinson, alguns temas relaciona-
dos à trilha de seguros mobilizaram keynote speakers de des-
taque. Eles falaram sobre internet, prevenção a fraudes, trans-
formação digital, entre outros.
A primeira palestra, no dia 17, apontou os desafios e oportuni-
dades do mercado segurador. O presidente da Comissão de In-
formações, Estudos e Pesquisas da Susep (Cies), Paulo Vianna,
explicou como está sendo implementado o processo de moder-
nização da Susep, com o objetivo de trazer mais tecnologia para
a supervisão eletrônica da autarquia.  “Esse processo irá gerar
indicadores de vários níveis para detectar a “saúde” dos entes
que a Susep supervisiona”, explicou. Para Vianna, o sistema pro-
picia maior transparência do mercado e eficiência na regulação.
Seu companheiro nesse painel, o superintendente de Regulação
da CNseg, Alexandre Leal, revelou otimismo quanto aos de-
safios do cenário econômico. Em sua opinião, os seguros de-
vem passar incólume à crise, com uma taxa de crescimento
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The figures confirmed the initial forecast. The largest tech-
nology event for financial institutions in Latin America es-
tablishes itself as a major forum in the sector. The 25th edi-
tion of Ciab Febraban added a public record. Between 16
and 18 June, about 20 thousand people circulated on the
premises of the Transamerica Expo Center in São Paulo,
35% more than 2014 also attended by more than 2000 par-
ticipants, 18% higher than last year.
Ciab Febraban 2015 hit other records: 210 panelists gave
talks in eight auditoriums - contingent which exceeds last
year by 70%. In addition to lectures event in the main audi-
torium, the audience saw five technical tracks for segments
of means of payment, insurance, international banks, invest-
ment, small and medium banks and capital markets.
Among the presentations of personalities such as Chris
Skinner, an influential leader of the financial sector, Jimmy
Wales, founder of Wikipedia, businessman and singer for
heavy metal band Iron Maiden, Bruce Dickinson, some in-
surance track related topics mobilized keynote speakers fea-
tured. They talked about internet, fraud prevention, digital
transformation, among others.
The first lecture, on June 17th, pointed out the challenges
and opportunities of the insurance market. The chairman of
the Intelligence Committee, the Research SUSEP (Cies),
Paulo Vianna, explained how it is being implemented the
modernization of Susep, aiming to bring more technology
for the electronic supervision of the local authority. "This
process will generate indicators of various levels to detect
the" health "of the ones that SUSEP supervises" he said. For
Vianna, the system provides greater market transparency
and efficiency in regulation.
His companion on this panel, the superintendent of regula-
tion of CNseg, Alexandre Leal revealed optimism about the
challenges of the economic environment. In his view, the
insurance must pass unscathed the crisis, with a predicted

Transformação digital rima com
desenvolvimento

Instituições financeiras e seguradoras devem buscar a automação
de seus processos

Digital transformation rhymes
with development

Financial institutions and insurance companies should seek to automate
their processes
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prevista para 2015 em torno de 12%. “O mercado tem mos-
trado grande resiliência em relação às crises recentes”, afir-
mou. Leal mencionou, porém, os desafios regulatórios que
medem os riscos, sobretudo os de natureza operacional e os
remotos – uso da tecnologia para assegurar a autenticidade e
confidencialidade dos dados.
O consumidor e a proteção do mercado foi outro tema que reu-
niu Vladimir Batista, da Cisco Brasil, que ressaltou a impor-
tância das ferramentas tecnológicas para o consumidor mostrar
sua insatisfação. “Hoje, 70% dos segurados acessam a internet
e 40% deles contratam ou renovam o seguro pela web”, reve-
lou. “Qualidade não se estabelece nem por decreto nem por lei”,
advertiu o professor do Direito do Consumidor, Ricardo Mo-
rishita. Ele faz uma retrospectiva sobre a evolução das relações
de consumo desde a crise de 2008, quando a defesa do consu-
midor passou a ter um papel fundamental.
A prevenção à fraude também mereceu painel específico. A
fraude foi definida como um “câncer” que prejudica toda a ca-
deia. Ricardo Tavares e Therezinha Vollú, gerentes da CNseg,
comentaram sobre os impactos que o ilícito acarreta prejuízos
não só às seguradoras, mas a toda a sociedade, pois há aumento
do preço do seguro e impede a entrada de novos consumidores.
“Sem novos entrantes no mercado, fica complicado ter preços
mais acessíveis”, lembrou Tavares.

growth rate for 2015 around 12%. "The market has shown
great resilience in relation to recent crises," he said. Leal
mentioned, however, the regulatory challenges, that measure
risks, particularly of an operational nature and remote - use
of technology to ensure the authenticity and confidentiality
of data.
The consumer and market protection was another theme that
brought together Vladimir Batista, Cisco Brazil, who stressed
the importance of technological tools for consumers show
their dissatisfaction. "Today, 70% of insured access the in-
ternet and 40% of them hire or renew the web by insurance,"
he said. "Quality is not established either by decree or by
law," warned Professor of Consumer Law, Ricardo Morishi-
ta. He looks back on the evolution of consumer relations
since the 2008 crisis, when consumer protection took on a
key role.
The fraud prevention also received specific panel. Fraud was
defined as a "cancer" that affect the whole chain. Ricardo
Tavares and Therezinha Vollú, the CNseg managers, com-
mented on the impact that the illicit is detrimental not only
to insurers but to the whole society, as there is increase in the
price of insurance and prevents the entry of new consumers.
"Without new entrants in the market, it is complicated to have
more affordable prices," said Tavares.

Durante o Ciab Febraban, cerca de 20 mil pessoas circularam nas dependências do Transamérica Expo Center
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O corretor de seguros deve saber conjugar verbo empreender
no seu dia a dia. Com essa certeza, o Sindicato dos Corretores
de Seguros no Estado de São Paulo (Sincor-SP) realizou as
“Oficinas de Empreendedorismo em Atibaia (SP). O evento
reuniu cerca de 1.200 corretores da capital e do interior do
Estado que participaram de três oficinas específicas. 
Dirigentes de sindicatos brasileiros e autoridades do setor
marcaram presença. “Essas oficinas proporcionam momentos
de reflexão sobre a atividade e enriquecimento”, ponderou o
presidente Alexandre Camillo (foto), na solenidade de aber-
tura, cuja mesa de autoridades foi composta pela diretoria
executiva da entidade. Para Camillo, o papel do sindicato as-
sume uma dimensão mais abrangente: “Iremos criar na ca-
deia dos seguros um cenário em que nos sentimos aptos a nos
capacitar e investir no nosso negócio”. 
O encontro teve início com a palestra motivacional do pro-
fessor da ECA/USP, Clóvis de Barros Filho. Em seguida, os
corretores assistiram às oficinas em horários diferenciados.
Os participantes percorreram o recinto da Feira e trocaram
experiências com os colegas. 
A primeira delas, a Oficina de Gestão de Pessoas, foi condu-
zida pelo professor Joel Dutra. O objetivo foi o de exercitar
e familiarizar o participante com instrumentos que permitem
a percepção, análise e tomada de decisões sobre a carreira
profissional. Na Oficina de Liderança, o professor Sergio Ne-
ry explicou que a implantação do “Modelo de Liderança Si-
tuacional” requer parceria entre o líder e seus colaboradores
para estabelecer objetivos e padrões de desempenho. Por úl-
timo, o professor Charles John Sculcsewski, na Oficina de
Vendas, alertou para o grau de exigência do cliente, cada vez
mais “crítico” e “desconfiado”. 
Ao final do encontro, o professor Dado Schneider advertiu,
de forma bem-humorada, a necessidade de o indivíduo en-
tender as mudanças em face das novas tecnologias. No en-
cerramento, o presidente Camillo agradeceu à diretoria e aos
colaboradores da entidade para a realização do evento. “Pa-
rabéns a vocês (corretores) por aceitarem os novos desafios
e se prepararem para as novas oportunidades”, disse.
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The insurance broker should know to conjugate the verb to en-
trepreneur and combine it in their day by day. With such certainty,
the Insurance Brokers' Union in São Paulo (Sincor-SP) held the
"Entrepreneurship workshops, on 19 and 20 June in Atibaia (SP).
The event brought together about 1,200 brokers that participated
in three specific workshops. Professionals also made networking
in Fair Entrepreneurial Opportunities and talked with executives
of insurers, narrowing relationships.
Leaders of Brazilian unions and industry officials and entities
leaders attended. "These workshops provide moments of reflec-
tion about the activity and enrichment," mused the president of
Sincor-SP, Alexandre Camillo (photo), at the opening ceremony,
authorities whose table included the executive board of the union.
To Camillo, the union's role takes on a broader dimension: "We
will create the chain of insurance a scenario where we feel able
to empower us and invest in our business," he stressed.
The meeting began on Saturday morning, 20, with the motiva-
tional speech from professor at ECA / USP, Clovis de Barros Fi-
lho. For him, the broker must engage with love in their work and
help in any similar situation in the lecture entitled "Life worth li-
ving". Then, brokers attended the workshops at different times.
From one range to another, participants walked the grounds of
the Fair and exchanged experiences with colleagues.
The first workshop, the Office of Personnel Management, was
led by Professor and consultant Joel Dutra. The goal was to exer-
cise and familiarize the participant with tools that allow the per-
ception, analysis and decision making on professional career. In
Leadership Workshop, Professor Sergio Nery explained that the
implementation of the "Situational Leadership Model" requires
partnership between the leader and his associates to establish
goals and performance standards. Finally, Professor Charles John
Sculcsewski, the Sales Office, warned of the degree of customer
demand, increasingly "critical" and "suspicious".
During the workshops and in between, a group of road traffic
therapists took joy to participants, encouraging them in the "Good
Broker" campaign, which will distribute blankets to São Paulo
charities. After the meeting, Professor Given Schneider warned,
humorously, the need of the individual to understand the changes
in the face of new technologies. "We must strive to understand
and accept the new," he suggested. In closing, the president Ca-
millo thanked the board and the organization's employees to the
event. "Congratulations to you (brokers) for accepting new chal-
lenges and prepare for new opportunities," he said.

Receita para os
negócios crescerem
Recipe for business
growth
Sincor-SP realiza evento para despertar o
espírito de empreender entre os corretores de
seguros paulistas

Sincor-SP performs an event to awaken the
spirit of undertaking with São Paulo insurance
brokers
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A UniverSeg foi criada para ajudar os profissionais de seguros a enfrentar um 
mercado cada vez mais exigente, oferecendo cursos on-line e presenciais nas 
áreas financeira, de gestão, vendas, produtos e comunicacão. Hoje, com mais de 
uma década de sucesso, celebramos a participação de mais de 600 mil Corretores 
e reafirmamos o nosso compromisso com você. Para continuar capacitando-se no 
mercado, conte com a gente. Acesse universeg.com.br e saiba mais.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 727 9966
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 701 2708
Ouvidoria: 0800 701 7000

bradescoseguros.com.br

@BradescoSeguros

facebook.com/BradescoSeguros


