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A VICTORIOUS FIFTIETH ANNIVERSARY

A Escola de Negócios e Seguros (ENS) completa 50
anos em junho, cuja trajetória é recheada de bons
serviços prestados ao setor de seguros. Uma instituição valorosa que, ao longo do tempo, qualificou
inúmeros profissionais do mercado e executivos
que, hoje, comandam suas empresas. Sua atuação
brilhante é justificada, pela variedade de cursos que
abrange áreas vitais dentro das companhias, além, é
claro, de oferecer também ao corretor os subsídios
acadêmicos necessários para que possa enfrentar os
desafios de sua profissão.
Em sua matéria de capa, Insurance Corp mostra a
história da Escola e suas plenas realizações. Cinco
décadas de atuação ininterrupta não é uma tarefa
fácil, para uma entidade de cunho educacional no
Brasil. Mas a ENS soube se manter firme, colaborando de forma extraordinária no crescimento do
mercado de seguros. No advento da tecnologia,
reinventou-se ao ocupar espaço importante no
mundo online e, mais recentemente, foi resiliente
e adaptou-se ao enfrentar a pandemia da covid-19.
É preciso destacar o espírito de vanguarda da instituição no decorrer do tempo. Modernizou seus
procedimentos, adequando-se à realidade.
Nesta edição de IC, publicamos com exclusividade a matéria sobre Open Insurance, bem como o
lançamento do Instituto de Inovação em Seguros
e Resseguros (IISR), iniciativa da Fundação Getúlio
Vargas – FGV em parceria com entidades representativas do setor. O instituto desenvolverá um trabalho vigoroso de pesquisa no setor, o que certamente irá garantir a solidez do mercado e promover a
eficiência nas operações. É mais um exemplo de
inovação estratégica ao propiciar avanços no trabalho de prospecção de números e dados.
Outro destaque importante é a entrevista com a
CEO da Liberty Seguros, Patricia Chacon, uma das
executivas mais brilhantes da companhia, revelando
seu talento ao assumir o primeiro escalão e certamente atenderá os objetivos delineados pela Liberty.
Em termos institucionais, IC homenageia os 40 anos
de existência do Clube Vida em Grupo (CVG-SP) e
destaca o nome do vice-presidente do Sincor-SP,
Boris Ber, aprovado pelas lideranças do sindicato,
para disputar o pleito em novembro próximo.

Escola de Negócios e Seguros (School of Business and
Insurance - ENS) completed 50 years this June, with a
trajectory filled with good services given to the insurance sector. A valuable institution that, through the years,
has qualified countless market professionals and executives that, today, lead their companies. Its brilliant acting
is justified by the variety of courses that cover vital areas
within the companies, besides, of course, also offering
to the broker academic subsidies necessary so that they
may face the challenges of the profession.
In its cover story, Insurance Corp tells the Escola´s
history, and its plentiful accomplishments. Five decades of uninterrupted acting has not been an easy task
for an educational entity in Brazil. But the ENS has
known how to keep strong, collaborating in extraordinary ways for the growth of the insurance market.
In the advent of technology, the Escola reinvented itself to occupy an important space in the online world,
and, more recently, it has shown resilience, and further adapted to face the COVID-19 pandemic. It’s important to emphasize the vanguard spirit of the institution throughout time. Modernizing procedures,
adapting to reality.
In this IC edition, we’re publishing with exclusivity
about Open Insurance, as well as the launch of the
Institute for Innovation in Insurance and Reinsurance (IISR), an initiative by the Getúlio Vargas Foundation - FGV in partnership with representative entities
of the sector. The institute will develop a rigorous research work in the sector, which will certainly guarantee the solidity of the market, and promote efficiency
in the operations. It’s yet another example of strategic
innovation to offer advancements in the prospection
work of figures and data.
Another important highlight is Liberty Seguros
CEO’s, Patrícia Chacon, one of the most brilliant
company’s executives, revealing her talent in heading the first eschalon, and who, without a doubt, will
achieve the objectives set out by Liberty.
In institutional terms, IC pays its homage to the 40
years of existence of the Clube Vida em Grupo (Club
Life in Group - CVG-SP), and highlights the name of
Sincor-SP’s vice president, Boris Ber, approved by the
syndicate’s leadership, to run for the Union’s higher
office next November.

Boa leitura!

Good reading!

André Pena

Publisher
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Nova coparticipação
SulAmérica PME
com Limitador Mensal

Redução de até 25%
no valor do plano*

Seu cliente utiliza quando precisar e não se preocupa na hora de pagar.
Ao usar o plano de saúde, será cobrado, no máximo, o valor de coparticipação mensal
correspondente ao plano contratado.
Mais uma opção criada pela SulAmérica pensando na Saúde Integral, levando bem-estar físico,
emocional e financeiro para seus novos clientes.

Confira todos os
limitadores de cada plano
no Portal do Corretor.

*Comparado com o preço de um plano sem coparticipação, na modalidade ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Este material contém informações resumidas que poderão sofrer
alterações sem aviso prévio. Os benefícios aqui descritos estão sujeitos à capacidade técnica e poderão ser descontinuados, a exclusivo critério da SulAmérica. O produto SulAmérica Saúde obedece à legislação
que regulamenta os seguros e às condições contratuais, que devem ser lidas previamente à sua contratação. Para mais informações acesse: sulamerica.com.br. Razão Social: Sul América Companhia de Seguro
Saúde CNPJ: 01.685.053/0013-90. Sul América Serviços de Saúde S.A. e CNPJ: 02.866.602/0001-51.SAC: 0800-722-0504 e Ouvidoria: 0800 725 3374, horário atendimento 08:30h às 17:30h (tenha em mãos o
protocolo de atendimento).

DIÁLOGO

“Seguimos investindo no digital”

“We continue investing in the digital sector”
Por/by: Márcia Kovacs
A revista Insurance Corp
entrevista com exclusividade Patricia Chacon,
presidente da Liberty Seguros, do Grupo Liberty
Mutual, uma das maiores
seguradoras do mundo.
Patricia atua na empresa
há uma década e foi head
de Digital e Customer Experience para a América
Latina e Europa e diretora de Transformação
para o Brasil. É graduada
em Economia pela Vassar
College, com mestrado em
Administração de Empresas pela Havard Business
School. Iniciou sua atuação na unidade de Boston
e no ano de 2013, assumiu
suas atividades no Brasil.

Insurance Corp magazine
interviews with exclusivity Patricia Chacon, Liberty
Seguros’ president, part of
the Liberty Mutual Group,
one of the largest insurance companies in the world.
Patricia has worked in the
company for a decade and
was Head of the Digital and
Customer Experience for
Latin America and Europe,
as well as Transformation
Director for Brazil. She has
a degree in Economics by
Vassar College, with a master degree in Business Management by the Harvard
Business School. She started her career on the Boston branch, and in 2013 she
took on her roles in Brazil.

Insurance Corp – Como
é ocupar um cargo de alta
liderança em um mercado ainda predominantemente masculino?
Patricia Chacon - É possível ver um aumento significativo no número de mulheres trabalhando em seguradoras. No entanto, apesar de 54,8% do quadro total
de funcionários das maiores empresas do mercado
serem mulheres, somente 25% delas estão em cargos
de liderança. Na Liberty, promovemos a equidade
de gênero e investimos para oferecer oportunidades
equilibradas de crescimento e suporte ao desenvolvimento das carreiras das nossas colaboradoras. Hoje,
59% do nosso quadro de funcionários é formado por
mulheres e 38% dos nossos líderes são mulheres e
seguimos trabalhando para aumentar este número
cada vez mais nos próximos anos.

Insurance Corp - How is it to
occupy a seat of high leadership in a market that is still
predominantly masculine?
Patricia Chacon - It’s possible to see a meaningful increase in the number of women working for insurers.
However, even though 54.8% of the total workforce in
the largest companies is composed by women, only
25% of them are in leadership positions. In Liberty,
we promote gender equity and investments to offer
balanced growth opportunities and support to the career development of our female collaborators. Today,
59% of the workforce is composed of women and 38%
of our leaders are women, and we are continuing to
work to increase this number more and more in the
following years.

IC - Em 2020, a Liberty doou R$ 1 milhão para auxiliar impactos da covid-19 e, também em 2021,
lançou nova campanha de apoio. O que é possível
esperar com estas ações neste momento difícil que
o país atravessa?
PC - Desde o início da pandemia, nosso maior

IC - In 2020, Liberty donated R$1 million to help
the impacts of COVID-19, and in 2021, it launched
a new support campaign. What is possible to expect
from these actions in this rough patch the country is
going through?
PC - Since the beginning of the pandemic, our biggest
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DIALOGUE
compromisso foi o cuidado com todas as pessoas.
Agimos prontamente para garantir a segurança e
o bem-estar de todos os nossos colaboradores, corretores e parceiros. Para a comunidade, adotamos
iniciativas focadas em atenuar os impactos sociais
causados pela pandemia. Em 2020, focamos nossos
esforços em ações voltadas a apoiar profissionais
de saúde e, neste ano, doamos mais de R$ 500 mil
em refeições para a campanha Brasil sem Fome, da
ONG Ação da Cidadania e promovemos um crowdfunding para todos que quisessem fazer parte desse movimento com a Liberty. Também doamos R$
500 mil ao Unidos pela Vacina, para viabilizar a vacinação em cidades pelo Brasil.

compromise has been taking care of everyone. We’ve
promptly acted to guarantee the safety and wellbeing of all
our collaborators, brokers, and partners. For the community, we’ve adopted initiatives to mitigate the social impacts caused by the pandemic. In 2020, we’ve focused
our efforts in actions around supporting health professionals, and, this year, we’ve donated o ver R$500 thousand
in meals to “Brasil sem Fome” (Brazil without Hunger)
campaign, from “Ação da Cidadania” (Citizenship Action)
NGO, and we’ve promoted a crowdfunding campaign for
all that would like to be part of this movement alongside
Liberty. We’ve also donated R$500 thousand to the “Unidos pela Vacina” (United by Vaccine), to make the vaccination possible in cities throughout Brazil.

IC - O programa “Cresça Minha Ideia” é a primeira ação de aceleração de ideias no mercado voltado
exclusivamente para os corretores. Você acredita
que os profissionais do setor vão aderir à campanha e alcançar os objetivos?
PC - Há muito tempo, já vínhamos recebendo pedidos dos corretores para enviarem suas ideias. O
“Cresça Minha Ideia” nasceu com o propósito de
ampliar o alcance dos programas de inovação e
abrir mais uma possibilidade de inovarmos junto
aos parceiros. Até o momento, a adesão dos corretores tem sido bem expressiva.

IC - The “Cresça Minha Ideia” (Grow My Idea) program is the first idea acceleration action in the
market intended exclusively for brokers. Do you believe that the professionals of the sector will adhere
to the campaign and reach its targets?
PC - For a long time we’ve been receiving requests
from the brokers to send their ideas. The “Cresça Minha Ideia” was born with the purpose to extend the
reach of the innovation programs, and open up more
possibilities for us to innovate together with our partners. To this moment, the brokers’ adherence has
been expressive.

IC - Como a Liberty se reinventou diante deste
novo cenário? O home office foi totalmente aceito? Vocês pretendem voltar ao presencial em que
momento?
PC - O modelo home office faz parte da nossa cultura há anos, já que todas as áreas da Liberty aderiram ao trabalho remoto ao menos duas vezes na
semana. Mesmo com boa parte dos processos já digitais, aceleramos o lançamento de mais canais de
atendimento e novas funcionalidades, como a assistência residencial pelo aplicativo, aviso de sinistro
100% digital no app e atendimento via WhatsApp.

IC - How has Liberty reinvented itself in face of this
new scenario? Was the home work totally accepted?
When do you plan on returning to face to face work?
PC - The work from home model has been part of
our culture for years, since all of Liberty’s areas have
adopted remote work at least twice a week. Even with
a great part of our processes already digitized, we’ve
accelerated the launch of more services and new
functions, the residential assistance by App, 100% digital insurance claim via App, and support through
WhatsApp.

IC - What are the news and products that the comIC - Quais as novidades e produtos que a seguradopany intends on launching this year?
ra pretende lançar neste ano?
PC - We continue investing in the digital sector with
PC - Seguimos investindo no digital com o objetivo de
the objective of making
tornar a jornada dos nosour clients’ journey simsos clientes mais simples.
O modelo home office faz parte
pler. We believe in product
Acreditamos na personada nossa cultura há anos, já que
personalization according
lização dos produtos de
todas as áreas da Liberty aderiram
to the need of each custoacordo com a necessidade
mer, as, for example, the
de cada segurado, como,
ao trabalho remoto ao menos duas
“AutoControle” (SelfConpor exemplo, o “AutoConvezes na semana
trol), in which the client
trole”, em que o cliente
pays for mileage, as well
paga pela quilometragem
The work from home model has
as the “Meu Momento de
rodada, e também o “Meu
Vida” (My Life Moment),
Momento de Vida”, uma
been part of our culture for years,
a 100% online platform in
plataforma 100% online em
since all of Liberty’s areas have
which the customer persoque o cliente personaliza o
adopted remote work at least
nalizes their life insurance
seu seguro de vida de acoraccording to their needs.
do com suas necessidades.
twice a week
INSURANCE CORP
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PESQUISA

Reunir informações e dados qualificados
Gathering qualified information and data
Por/by: Carlos Alberto Pacheco
O objetivo é promover a transformação da indústria de seguros
no Brasil. Com
esse espírito, a
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
apresentou
recentemente
o
Instituto de Inovação em Seguros e Resseguros
(IISR) em conjunto com entidades
representativas
do setor. A webinar transmitida pela instituição em seu canal no Youtube (foto) foi mediada pela diretora da Rede de Pesquisa e
Conhecimento Aplicado da FGV, Goret Paulo. O professor Gesner Oliveira, coordenador do Centro de Estudos
de Infraestrutura e Soluções Ambientais da FGV EAESP,
e a professora da Queen Mary University of London,
Franziska Arnold-Dwyer, abordaram, do ponto de vista
técnico, aspectos relevantes para a contextualização dos
desafios do setor de seguros e resseguros.
“A Fundação está lançando o Instituto como parte do
incentivo às suas pesquisas na área de ciências sociais
e humanas. Hoje a FGV é o terceiro o think tank (laboratório de ideias e produção de conhecimento) mais importante do mundo e o décimo na produção de pesquisa
aplicada com impacto nas politicas públicas”, afirmou
Goret. “Dentro das pesquisas que produzimos, destacamos aquelas voltadas para contribuir com o desenvolvimento sustentável: erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, redução das desigualdades, trabalho
decente e crescimento econômico, educação de qualidade, produção e consumo responsáveis, e cidade e
comunidades sustentáveis”, continuou. Ainda segundo
Goret, o Instituto de Inovação em Seguros e Resseguros irá trabalhar para contribuir de forma importante
com vistas ao crescimento e desenvolvimento econômico-social do País, em linha com a missão da FGV. O
diretor-presidente da BMG Seguros e conselheiro do
IISR, Jorge Sant’Anna, por sua vez, ressaltou que a ideia
do instituto nasceu em 2020 durante alguns webinares
realizados pela Fundação. “Percebemos, então, uma
grande necessidade de discussão mais profunda sobre

8

MAIO • JUNHO / 2021

The objective is to
promote a transformation in the
insurance industry in Brazil. In
this spirit, Fundação Getúlio Vargas (Getúlio Vargas
Foundation
- FGV) presented
recently the Institute for Innovation in Insurance
and Reinsurance
(IISR) along with
representative
entities of the sector. The webinar transmitted through the institution’s
YouTube channel (photo) was mediated by the FGV’s
Research and Applied Knowledge Network director,
Goret Paulo. The professor Gesner Oliveira, Center of
Studies of Infrastructure and Environmental Solutions
of FGV EASESP coordinator, and the Queen Mary University of London professor, Franziska Arnold-Dwyer,
addressed, from a technical standpoint, relevant points
for the contextualization of the challenges faced by the
insurance and reinsurance sector.
“The Foundation has launched the Institute as part of
its incentive for research in the social sciences and humanities area. Today, FGV is the third most important
think tank in the world, and tenth in applied research
production with impact in public policies”, stated Goret. “In the research we develop, we’ve highlighted those that contribute to sustainable development: poverty
eradication, health and well-being, reduction of inequity, educational work and economic growth, quality of
education, responsible production and consumption,
and sustainable cities and communities”, he added.
Still, according to Goret, the Institute for Innovation
in Insurance and Reinsurance will work to contribute in an important way with aims of growth and socio-economic development to the Nation, in line with
FGV’s mission. The president-director from BMG Seguros insurance company and advisor to the IISR, Jorge Sant’Anna, in his turn, emphasized that the institute was conceptualized in 2020 during some webinars
conducted by the Foundation. “We realized, then, a
great need for a more profound discussion about di-

RESEARCH
diversos temas ligados aos seguros”, lembrou.
O executivo chamou a atenção para a necessidade das
garantias no atual momento do país. “O seguro, que
não era necessário nos primeiros ‘surtos’ no setor de
infraestrutura, hoje, se mostra essencial diante da
quantidade de obras paradas. Então, a gente precisa de
todo o tipo de inovação, ou de uma invenção que consiga suprir essas necessidades”, comentou. “Está claro
que passamos por uma revolução no modelo de infraestrutura no País, mas não temos uma revolução no
modelo de garantias que suportem este financiamento.
Existe uma priorização do mercado que financia estes
investimentos, mas ainda se tem uma expectativa de
melhorias no setor de garantias”, advertiu Sant’Anna.
Convidada especial para o lançamento do IISR, a titular da Superintendência de Seguros Privados (Susep),
Solange Vieira, destacou o novo momento que vive o
mercado segurador, citando a grande expectativa que
cerca a operação do Sandbox, propiciando o aparecimento de novas empresas e a abertura de novos e promissores negócios. “A desregulamentação do setor que
estamos propondo facilita o processo de inovação”, garantiu. Solange lembrou também que o seguro se reveste de uma política social ao exibir várias formas de
inclusão de parcelas significativas da população.
Na visão de Sant’Anna, a modernização é fundamental para a sobrevivência das seguradoras. “No Brasil,
o mercado de seguros é tão conservador que o órgão
regulatório conseguiu ser mais inovador do que as empresas. Por um lado isto é muito bom, mas por outro,
é assustador. As modalidades do Open Insurance e o
SRO (Sistema de Registro de Operações) estão chegando
e o PIX, que embora esteja no setor de pagamentos,
impacta diretamente na democratização do setor de
coberturas”, alertou. Quanto ao Open Insurance, Solange acrescentou: “Trata-se de democratizar o acesso
do seguro ao consumidor”.

verse themes linked to insurance”, he remembers. The
executive called for attention to the necessity of guarantees in the country’s present time. “The insurance
contract, which wasn’t necessary in the first ‘crisis’ of
the infrastructure sector, proves to be essencial today
in face of the quantity of interrupted worksites. Thus,
we need all kinds of innovation, or an invention that
is able to supply these necessities”, he commented.
“It’s clear that we’re in the middle of a revolution in
the country’s infrastructure models, however we don’t
have a revolution in the guarantee models to support
this financing. There is a prioritization of the market
that finances these investments, still there’s an expectative for progress in the guarantee sector”, warned
Sant’Anna.
Special invitee to IISR launch, the Superintendence of
Private Insurance head (Susep), Solange Vieira, highlighted a new moment for the insurance market, citing
the big expectations that surround the Sandbox’s operation, making possible the creation of new enterprises and the opening of new and promising businesses.
“The deregulation of the sector that we are proposing
facilitates the process of innovation” she guaranteed.
Solange remembers as well that insurance is revested
in a social policy in exhibiting various forms of inclusion of substantial portions of the population.
In Sant’Anna’s view, modernization is fundamental to
the insurers’survival. “In Brazil, the insurance market
is so conservative that the regulatory organ has been
more innovative than the companies. In other hand,
this is great, but on the other, it’s frightening. The modalities of Open Insurance and SRO (Operations Register System) are coming, and PIX, although being
part of the payments sector, directly impacts the democratization of the coverage sector”, he allerted. On
Open Insurance, Solange added: “It’s about the democratization of insurance access to the consumer”.

Oceano de oportunidades

An ocean of opportunities

O diretor de Regulação do Banco Central do Brasil, Otávio Damaso, manifestou sua satisfação com o lançamento do IISR, que seguramente irá garantir a solidez do setor e promover a eficiência nas operações. “A inovação é
fundamental e chave de sucesso para o segmento. Quando observo o mercado de seguros e resseguros, enxergo
um oceano de oportunidade”, comentou.
Para o presidente da BMG Seguros, o Instituto nasce
com um conceito de pluralidade de pensamentos. Nem
tudo o que virá será unanimidade, mas certamente serão ideias disruptoras, que já são aplicadas em diversas
partes do mundo e que podermos trazer para o mercado local. Enfim, todos foram unânimes em afirmar
que o Instituto planeja desenvolver e promover entendimento amplo sobre o papel e a importância do setor
na economia e na sociedade. “O IISR propiciará captar
novos dados e informações de qualidade para o setor”,
enfatizou Solange Paiva.

Central Bank of Brazil regulamentation diretor, Otávio
Damaso, has manifested his satisfaction with the launch of
IISR, which will safely guarantee the solidity of the sector
and promote operation efficiency. “Innovation is fundamental and key to the segment success. When I observe
the insurance and reinsurance market, I see an ocean of
opportunities”, he commented.
To the president of BMG Seguros, the Institute is born with
a concept of thought plurality. Not everything to come will
be unanimous, but certainly it’ll lead to disruptive ideas
that are already applied in many parts of the world, and
that we can bring to the local market. Finally, all have agreed in affirming that the Institute plans on developing and
promoting ample understanding on the role and importance of the sector in the economy and in society. “The
IISR will deliver the capture of new data and quality information to the sector”, emphasized Solange Paiva.
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PONTO DE VISTA

POINT OF VIEW

Pandemia e a necessidade de fomento
à cultura de seguros no Brasil
The pandemic and the need to develop
Brazil’s insurance culture
Liliana Caldeira*
Em março de 2020, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) definiu o
surto da doença causada pelo coronavírus como pandemia. Desde
então, a pandemia da covid-19 vem
gerando consequências de todas as
ordens no mundo: biomédica, epidemiológica, social, econômica, política, cultural, psicológica, comportamental, histórica, sem qualquer
precedente na história recente de
nossa sociedade.
Com relação ao impacto da pandemia na indústria de seguros no Brasil, a coluna do Broadcast do jornal
O Estado de S. Paulo¹ informou no dia
25 de abril, com dados fornecidos
pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), que os prêmios
dos seguros de vida cresceram 11,4%
em janeiro e fevereiro deste ano em
comparação a janeiro e fevereiro de
2020. De acordo com o presidente
da CNseg, Marcio Coriolano, o aumento por esse seguro, que sempre
foi “menosprezado no Brasil, em
comparação com outros países”, se
deu devido à sensação de que “tudo
pode ter um fim repentino”, proporcionada pela pandemia.
Assim, em nosso País, a lição amarga
que a pandemia nos traz é a da necessidade de fomentar a cultura de
seguros no Brasil. A “sensação de que
tudo pode ter um fim repentino” deve ser substituída pelo
planejamento e pela previdência em sentido lato, que apenas
podem ocorrer com o estímulo, através da educação para a
cultura do seguro.

In March of 2020, the World Health Organization (WHO) defined
the covid surge caused by the new
coronavirus as a pandemic. Since then, the covid-19 pandemic
has had consequences of all kinds
in the world: biomedical, epidemiological, social, economical,
political, cultural, psychological,
behavioral, historical, with no precedents in the recent history of
our society.
Regerding to the pandemic’s impact on the insurance industry in
Brazil, the Broadcast Column of
the O Estado de S. Paulo newspaper
informed on the 25th April, with
data provided by CNseg, that life
insurance premiums have risen by
11.4% in January and February of
this year, in comparison to 2020
January and February.
According to the president of CNseg, the rise in this particular contract, which has always been “undervalued in Brazil, in comparison
to other countries”, was due to the
sensation that “everything may
come to a sudden end”, brought
about by the pandemic.
Thus, in our country, the bitter lesson the pandemic has brought us
is the need to develop the insurance culture in Brazil. The “sensation
that everything may come to a sudden end” must be substituted by planning and forethought in a broad sense, which can only happen through incentive measures, through
education for an insurance culture.

Liliana Caldeira é conselheira fiscal Sou Segura e professora
e coordenadora de Pós-Graduação da Escola de Negócios e
Seguros (ENS)

Liliana Caldeira is fiscal advisor by Sou Segura and Post Graduate professor and coordinator in the Escola de Negócios e Seguros
(School of Business and Insurance - ENS)

Em nosso País, a lição amarga
Que a pandemia nos traz é a da
necessidade de fomentar a
cultura de seguros no Brasil

In our country, the bitter lesson
the pandemic has brought us is
the need to develop the
insurance culture in Brazil

¹https://cnseg.org.br/noticias/pandemia-fez-aumentar-a-procura-por-seguros-de-vida-e-residencial-informa-o-estadao.html
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Inovação e segurança ao compartilhar dados
Innovation and safety in data sharing
Anúncio do Open Insurance promete revolucionar o mercado até o final de 2021
Open Insurance announcement promises revolutionize the market until end 2021
Por/by: Carlos Alberto Pacheco

O objetivo é favorecer a criação e a oferta de produtos mais
customizados e flexíveis aos consumidores. Iniciativa da
Superintendência de Seguros Privados (Susep), o Open Insurance permite o compartilhamento de dados do cliente
com inovação e segurança. E, o mais importante, revolucionar o mercado. A autarquia já recebeu sugestões para a elaboração da versão final dos documentos. Esta é considerada
mais uma importante etapa para o avanço do projeto, cuja
primeira fase de implementação deve ser concluída até dezembro de 2021.
No total, serão cinco manuais. Para a implantação da primeira
fase, a Susep irá publicar quatro, que irão explicar minuciosamente sobre os requisitos técnicos e procedimentos operacionais que as seguradoras deverão observar no ambiente
do Open Insurance. Em linha com os manuais apresentados
pelo Banco Central para o Open Banking, a superintendência
está elaborando os manuais de Escopo de Dados e Serviços
do Open Insurance, APIs do Open Insurance, Serviços Prestados pela Estrutura Responsável pela Governança do Open
Insurance e Segurança do Open Insurance.
O manual que aborda a Experiência do Cliente do OI será
lançado futuramente, pois faz parte da execução da segunda fase do projeto. Alguns especialistas consideram que,
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The aim is to produce a favorable space for the creation
and offer of more customized and flexible products to the
consumers. The initiative by the Superintendence of Private Insurance (Susep), designated Open Insurance, allows
the sharing the client’s data with innovation and safety.
And, most importantly, to revolutionize the market. The
autarky has received suggestions to the documents’final
elaboration version. This is considered an important advancement for the project, which should have its first implementation phase concluded by December 2021.
In total, there will be five manuals. To the implementation
in the first phase, Susep will publish four, which will explain
in detail the technical requirements and operational procedures that the insurers will have to take into account in
the Open Insurance environment. In line with the manuals
presented by the Central Bank to Open Banking, the superintendence is creating manuals of Data Range and Services for Open Insurance, APIs for Open Insurance, Services
Provided by the Responsible Structure for the Management of Open Insurance, and Open Insurance’s Safety.
The manual that covers the Client Experience for OI will
be published in the future, as it’s part of the project’s second phase. Some experts consider that, when the sys-

MARKET
quando o sistema democratiza
tem democratizes the access to
o acesso a dados e informações,
data and information, it opens,
abre, inclusive, espaço para a
as well, space for the operation
operação de companhias regioof regional companies, of menais, de médio porte e de nicho.
dium size and niche work.
O presidente do Sincor-SP, AleThe president of Sincor-SP,
xandre Camillo, concorda que
Alexandre Camillo, agrees that
o seguro vive um processo de
the insurance market lives a
transformação diante de um
process of transformation before its great potential. Howemercado de grande potencial.
ver, he prefers to evaluate the
Contudo, prefere avaliar com
phenomenon with caution: “If
cautela o fenômeno: “Se esse
this movement by Open Insumovimento de Open Insurance
rance will bring about more
trouxer mais transparência, modernidade e melhores ofertas ao
transparency, modernity, and
consumidor, somente o futuro
better offers for the consumer,
irá dizer. Esperamos que este
only time will tell us. We hope
movimento seja inclusivo ao
that this movement is inclusive to the insurance broker”.
corretor de seguros”.
In the Explanatory Statement,
No Documento de Exposição de
the of Susep’s general coordiMotivos, o coordenador-geral
nator of Informational Techde Infraestrutura de Tecnologia
Camillo: “Esperamos que este movimento seja inclusivo ao
nology Infrastructure (CGITI),
da Informação (CGITI) da Sucorretor de seguros”
sep, Bruno Cesar Cardoso MaBruno Cesar Cardoso Maria,
Camillo “We hope this movement will be inclusive to
ria, ressalta que determinados
emphasizes that certain clients
insurance brokers”
clientes com pouco ou nenhum
with little or no access to insurance products and pension, but
acesso a produtos de seguros e
previdência, mas interessados na sua contratação, poderão interested in contracting, will be able to obtain customised
obter coberturas customizadas a preços “adequados”, ao in- contracts for “adequate” prices, by interacting with diverse
teragir com os diversos atores do mercado. “E isso evolui agents of the market. “And this has evolved to a plan that
para um pacote que funciona no interesse dos consumido- works in the interest of consumers: orientation, informares: orientações, informações, mudanças facilitadas entre tion, uncomplicated changes of products, information on
produtos, informações sobre custos e coberturas que se ade- costs, and contracts that are adapted to their profile”, he adds.
quem ao seu perfil”, acrescentou.
This new concept has been the debate target between
Este novo conceito tem sido alvo de debates entre alguns dos some of the main players in the sector. So much so that
principais players do setor. Tanto é que a Academia Nacio- the National Academy of Insurance and Pension (ANSP)
nal de Seguros e Previdência (ANSP) realizou recentemente has recently held another “Café com Seguro” event on
o “Café com Seguro” no seu canal do Youtube, com o tema their YouTube channel, with the theme “Open Banking
“Open Banking e Open Insurance – a visão integrada do and Open Insurance - an integrated vision of the Central
Banco Central e Susep”. O diretor da ANSP, Edmur Almeida, Bank and Susep”. The ANSP’s director, Edmur Almeida,
abriu o evento, com a mediação do presidente da entidade, opened the event, with the mediation by the entity’s preJoão Marcelo dos Santos. Os debatedores foram Otávio Da- sident, João Marcelo dos Santos. The discussants were
maso, diretor de Regulação do Banco Central, Eduardo Fraga, Otávio Damaso, director of Regulation at the Central
diretor da Susep e Leonardo Brasil, chefe do Departamento Bank, Eduardo Fraga, director of Susep, and Leonardo Brasil, head of the Informational Technology and
de Tecnologia da Informação e Comunicação da Susep.
No evento, os executivos teceram considerações sobre a Communications Department of Susep.
aplicabilidade do OI no mercado segurador e seus benefí- In the event, executives made considerations about the
cios, tais como a cidadania financeira, agilidade, segurança, applicability of OI in the insurance market and its beneprivacidade e atendimento centrado no consumidor. Quan- fits, such as financial citizenship, agility, safety, privacy,
to ao Open Banking, a Susep pretende observar a dinâmi- and customer service. As for Open Banking, Susep plans to
ca no âmbito do mercado financeiro, adaptando o sistema observe its dynamic in the ambits of the financial market,
aos produtos securitários. Foram previstos requisitos para adapting the system to safety products. Requirements were
que haja convergência e comunicação eficaz entre o Open foreseen for the convergence of an efficient communication between Open Banking and Open Insurance.
Banking com o Open Insurance.

LGPD

LGPD

“Com o Open Insurance, a autarquia age em seu foco de
modernização e simplificação do mercado de seguros e

“Seeing Open Insurance, the autarky is acting on its
focus on modernization and simplification of the inINSURANCE CORP
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aplica no setor a LGPD – Lei
surance market, and applies
Geral de Proteção de Dados. A
to the sector the LGPD - General Data Protection Law.
Lei, que já está vigor, garante
The law, already in force,
a cada pessoa o direito à portabilidade dos seus dados, poguarantees to every person
dendo demandar ao seu fornethe right to the portability of
cedor de produtos ou serviços
their data to other providers,
que forneça os seus dados a
always through consent”, emphasizes the expert in Civil
outros fornecedores, sempre
Liability insurance and advide forma consentida”, enfatiza
sor Robert Hufnagel. In his
o especialista em seguros de
analysis, OI adopts practices
Responsabilidade Civil e consultor Robert Hufnagel. Em
open innovation in providing
sua análise, o OI adota práticas
services and data to the partners, communities, and starde inovação aberta, ao fornecer
tups, and with that it creates
serviços e dados a parceiros,
new services and innovative
comunidades e startups e com
business models.
isso cria novos serviços e modelos de negócios inovadores.
A theme enthusiast, the insurance broker and businessUm entusiasta do tema, o corretor de seguros e empresário
man Jefferson Floriano adds
Jefferson Floriano acrescenta
another virtue to the also
Hufnagel: Open Insurance adota práticas de inovação aberta
outra virtude ao também coknown as System of Open
nhecido Sistema de Seguros
Insurance: “The tendency
Hufnagel: Open Insurance adopted open innovation practices
Aberto: “A tendência de simplito simplification on the risk
ficação nas análises de risco dos segurados e a melhora analysis for the insureds, and the considerable betconsiderável na precisão da precificação do próprio risco”. tering of the pricification precision of the risk itself”.
Floriano crê que a inovação defendida pela Susep permi- Floriano believes that the innovation defended by
tirá às seguradoras trabalharem em conjunto, oferecendo Susep will allow insurers to work together, offering
coberturas mais flexíveis para outros tipos de eventos.
more flexible coverages for other types of events.
Já o economista e consultor Francisco Galiza considera a In turn, the economist and advisor Francisco Galiza
ideia um “desafio”. E justifica: “Embora possa acontecer considers the idea a “challenge”. And justifies: “Even
em um ou outro caso internacional, temos de avaliar se though it may occur in one or another internatioa Open Insurance pode ser aplicada à cultura do setor nal case, we must evaluate if Open Insurance can be
no Brasil, que tem certas restrições sobre o compartilha- applied to the sector’s culture in Brazil, which has
mento de dados, por razões estratégicas e comerciais”. certain restrictions on the sharing of data, for strateEm sua visão, o tema deve ser bem esclarecido e avaliado gic and commercial reasons”. In his view, the theme
com os cuidados necessários para que alcance o êxito es- must be well explained and evaluated with the necesperado. No entanto, considera válida a iniciativa.
sary cautions so that it may reach the expected results.
Hufnagel, por sua vez, vai além, ao citar as mudan- However, he considers the initiative valid. Hufnagel,
ças trazidas pela Circular 621, que decretou o fim dos in his turn, goes beyond, citing the changes brought
chamados seguros padronizaabout by the 621Resolution, whidos e trouxe liberdade às comch has decreed the end of the
Susep irá publicar quatro manuais,
panhias para idealizar produstandardized insurance calls, and
que irão explicar minuciosamente
tos conforme as necessidades
brought freedom for the companies to idealize products accordo cliente. “A Circular pode ser
sobre os requisitos técnicos e
ding to the clients’ needs. “The
benéfica ao proporcionar moprocedimentos operacionais que as
dernização e simplificação na
Resolution may be beneficial to
seguradoras deverão observar no
comercialização, mas traz desathe modernization and simplififios na medida em que os concation in commercializing, but
ambiente do Open Insurance
sumidores vão precisar de uma
brings challenges while the consumers will need an even more
venda ainda mais consultiva por
Susep will publish four manuals,
consultative sale by part of the
parte dos corretores, pela gama
which will explain in detail the
brokers, due to the range of posde possibilidades de combos e
sibility for combos and coveracoberturas que podem ser agretechnical requirements and
gados em uma única apólice”,
ges that can be added to a single
operational procedures that the
advertiu o especialista. De fato,
contract”, adverted the expert. In
insurers will have to take into account
a inovação no setor de seguros é
fact, innovation in the insurance
um caminho sem volta.
sector is a one way route.
in the Open Insurance environment
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Sala do Futuro da ENS: entidade antecipa soluções às demandas do mercado
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Cinco décadas de ensino inovador
Five decades of innovative education
Escola de Negócios e Seguros celebra trajetória formando gerações de profissionais
Escola de Negócios e Seguros celebrates a trajectory in instructing generations of professionals
Por/by: Carlos Alberto Pacheco
Há 50 anos nascia uma instituição que se tornou referência no ensino e na qualificação profissional no setor
de seguros. Criada em 30 de junho de 1971, a Escola de
Negócios e Seguros (ENS) comprovou ser, ao longo de
sua trajetória, uma escola de vanguarda, inovadora, que
sempre se antecipou às tendências do mercado. Formou
e capacitou inúmeras gerações de profissionais, em diversos segmentos do universo do Seguro, como Capitalização, Vida e Previdência, Resseguros e Riscos.
Hoje, os programas educacionais da instituição abrangem todas as etapas da carreira e atendem aos mais
variados perfis. São cursos de iniciação, de habilitação
técnica (corretores de seguros e comissário de avarias),
de graduação, pós-graduação, MBA, extensão, formação
executiva e avançados treinamentos internacionais. Desde outubro de 2019, como parte de um amplo reposicionamento mercadológico, a ENS abriu o portfólio e transcendeu ao universo do Seguro. Passou a levar conteúdo
do mercado de seguros para programas em outros segmentos de negócios – Marketing, Recursos Humanos,
Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Transformação
Digital, entre outros. A nova estratégia de negócios também impactou em uma mudança no nome e na logomarca. A então Escola Nacional de Seguros passou a se
chamar Escola de Negócios e Seguros, alinhando-se, assim, às novas tendências e busca por diferentes públicos.
As inovações não param de acontecer na ENS. Em março
deste ano, a instituição promoveu novas mudanças estratégicas, desta vez no âmbito da alta gestão. Foram nomeados seis novos membros para o Conselho de Administração – total renovação do quadro – e eleitos novos
presidente e vice: Lucas Vergilio e Antonio Carlos Costa,
respectivamente. “Encontramos uma instituição madura, com um time de diretores experiente e com vivência
destacada no mercado de seguros e meio acadêmico, docentes com titulação excepcional e colaboradores altamente profissionais e comprometidos”, enaltece o presidente Lucas Vergilio.

Parcerias
Ainda como parte do reposicionamento, a ENS aposta em um modelo de negócios alicerçado em parcerias
comerciais, acadêmicas e institucionais. Atualmente,

50 years ago an institution was born, which has become
a reference in education and professional qualification in
the insurance sector. Created on June 30th 1971, Escola de
Negócios e Seguros (School of Business and Insurance ENS) has proved to be, through its trajectory, a vanguard
school, innovative, and one that has always predicted the
market tendencies. It has instructed and capacitated countless generations of professionals in many segments of
the Insurance universe, such as Capitalization, Life and
Pension, and Risk Reinsurance.
Today, the institution’s educational programs cover all the
stages of a career and serve the most varied profiles. These
are initiation courses, technical qualifications (for insurance
brokers and claims commissioners), graduate courses, postgraduate courses, MBA, extensions, executive training, and
advanced international training.
Since October 2019, as part of an ample market repositioning, ENS has broadened its portfolio, and surpassed the
Insurance universe. It started taking insurance market content to programs of different business sectors - Marketing,
Human Resources, Financial Management, Management
Processes, Digital Transformation, among others. The new
business strategy has also impacted a change in name and
logo. The previously named Escola Nacional de Seguros
(National School of Insurance) changed its name to Escola
de Negócios e Seguros (the current School of Business and
Insurance), aligning itself to the new tendencies and in search of different publics.
The innovations are continuous at ENS. Since March of this
year, the institution has promoted new strategic changes,
this time in the higher echelons. Six new members were
nominated for the Management Board - a total renovation
of numbers - and a new president and vice president were
elected: Lucas Vergilio and Antonio Carlos Costa, respectively. “We’ve found it to be a mature institution, with a team
of experienced directors, and with prominent experience in
the insurance market as well as in academia, professors with
exceptional degrees, and highly professional and commited
collaborators”, praises the president Lucas Vergilio.

Partnerships
Still as part of the repositioning, ENS bets on a business
model based on commercial, academic, and institutioINSURANCE CORP
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praticamente todos os Sindicatos de Corretores de Seguros (Sincors) do País são promotores dos programas
educacionais da Escola, atuando como uma única unidade de negócios para expandir as atividades de ensino e a
captação de novos alunos. Com esse mesmo propósito, a
entidade e o Sincor-SP selaram, no início deste ano, uma
parceria para disseminar o estudo de seguros em todo o
Estado de São Paulo. O convênio também unifica a estrutura e a marca da Unisincor.
Outra linha de parcerias comerciais está voltada para
empresas e entidades do setor, e garante aos empregados, dependentes e prestadores de serviços dessas organizações bolsas de até 20% sobre o valor da mensalidade
em cursos de MBA, pós-graduação e extensão. Para corretores de seguros sindicalizados, a boa notícia foi a criação do Programa de Fidelidade ENS+, que permite que
o corretor recupere 100% de suas contribuições sindicais
em cursos de qualificação.
Na área acadêmica, destaca-se o acordo firmado com a
IBM para oferta de cursos sobre tecnologia e segurança de
dados. A parceria já rendeu duas turmas do curso de extensão Cyber Security para Gestores. Internacionalmente,
a ENS viabilizou acordos de grande repercussão. Com a
Universidade de Tel Aviv, realizou com sucesso, em maio
passado, o Programa de Treinamento Internacional – Inovação em Seguros da Start-up Nation, Israel. Para o segundo semestre, outros três cursos internacionais estão previstos: “Inovação em Seguros – A Indústria em Transição”,
em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade
Nova de Lisboa ( Jurisnova), de Portugal, e “Gerenciamento de Riscos e Seguros” e “Processos Técnicos do Resseguro”, ambos organizados com o tradicional The Chartered
Insurance Institute (CII), de Londres, da Inglaterra.
O terceiro viés de parcerias é institucional e de sustentabilidade. Para apoiar o esporte olímpico e promover
ações de responsabilidade social, a ENS se aliou ao Clube de Regatas do Flamengo. Pelo acordo, assumiu o naming rights do time de natação rubro-negro, que passou

Em 30 de junho de 1971,
foi criada, no Centro
do Rio de Janeiro (RJ), a
Fundação Escola Nacional de Seguros – Funenseg, hoje Escola de Negócios e Seguros (ENS).
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A partir da Resolução
CNSP nº 7/72, a ENS passou a ministrar cursos
para Habilitação dos Corretores de Seguros. Desde
então, formou mais de
100 mil profissionais.

nal partnerships. Currently, practically all the Insurance
Brokers’ Syndicates (Sincors) in the country are promoting educational programs in the School, acting as a sole
business unit to expand educational activities and the
qualification of new students. With this same purpose,
the entity and Sincor-SP have closed a partnership, in the
beginning of this year, to disseminate the study of insurance on the whole state of São Paulo. The covenant also
unifies the structure and the brand of Unisincor.
Another line of commercial partnerships covers companies and entities in the sector, and guarantees to employees, dependants and service providers of these organizations scholarships of up to 20% on the monthly
price of MBA, postgraduate, and extension courses. For
the syndicalized insurance brokers, a set of good news
was the creation of the Fidelity Programm ENS+, which
allows brokers to get a 100% return on their syndical contributions with instructional courses.
In the academic area, the agreement with IBM stands
out for offering courses on technology and data safety.
The partnership has already created two classes of the
extension course Cyber Security for Managers, internationally, and ENS has made possible agreements of great repercussions, With the University of Tel Aviv, it has
successfully accomplished, last May, the International
Training Program - Insurance Innovation of the Start-up
Nation, Israel. For the second semester, another three
international courses are expected: “Insurance Innovation - the Industry in Transition”, in partnership with the
Law Faculty of the Nova Lisboa University ( jurisnova), of
Portugal, the “Management of Risks and Insurance” and
“Technical Processes of Reinsurance” courses, both organized alongside the traditional The Chartered Insurance
Institute (CII) of London, Englang.
The Third aim of the partnerships is institutionality and
sustainability. To support Olympic sports, and promote actions of social responsibility, ENS has allied itself to
Flamengo’s Clube de Regatas. Through the agreement,

O ano de 2000 marcou a
criação da Escola Virtual
da ENS. Hoje, o ambiente
está equipado com a mais
moderna tecnologia para
realização de cursos via
web. Em 2020, a ENS registrou mais de 31 mil inscritos nesta modalidade.

Em 2002, foi criado o
programa “Amigo do Seguro”, que capacita jovens
de escolas públicas para
estágios em empresas do
mercado de seguros. O
projeto já qualificou mais
de 3.600 estudantes de
26 cidades.

COVER
a se chamar Flamengo/ENS.
it has taken on the naming
“Como instituição de ensino,
rights of the red-and-black
temos uma missão peranswimming team, which has
te à sociedade. Essa parceria
been renamed to Flamengo/
oferece 110 bolsas de estudo
ENS. “As an educational institution, we have a mission beintegrais nos nossos cursos
fore society. This partnership
de graduação e MBA, para
offers 110 full study grants
capacitação de atletas olímpicos, funcionários e sócio
for our graduate and MBA
torcedores em condição de
courses for the instruction of
vulnerabilidade social. É a
Olympic athletes, employees,
comunhão entre a alta perand associated fans in vulneformance no esporte com
rable social conditions. It’s a
Presidente Lucas Vergilio e vice Antonio Carlos de Melo
a excelência na educação”,
communion between high
Costa: renovação
explica o vice-presidente da
performance in sports and
President Lucas Vergilio and vice president Antonio Carlos de
ENS, Antonio Carlos Costa.
excellence in education”, exMelo Costa: renovation
plains the vice president of
Inovação é o conceito que
ENS, Antonio Carlos Costa.
melhor define o DNA da ENS. Ao longo de sua existência,
Innovation is the concept that best defines the DNA of
a entidade sempre esteve à frente antecipando soluções
ENS. Throughout its existence, the entity has always
às demandas do mercado. No final do ano passado, deu
been at the forefront of anticipating solutions to the
mais um passo nesse sentido, ao construir, em sua representação em São Paulo (SP), a primeira Sala do Futuro
demands of the market. At the end of last year, another
da América Latina. Criada pela multinacional Mashme,
step was given this way, when it created, in its São Paulo (SP) branch, the first Future Room of Latin America.
o ambiente comporta até 70 alunos, sendo 40 a distância
Created by the multinational Mash, the space can hold
e 30 presenciais. “É um espaço altamente tecnológico e
up to 70 students, with 40 in a remote fashion and 30
inovador, que proporciona uma experiência de ensino
on site. “It’s a highly technological and innovative spasem precedentes aos nossos alunos”, declara o diretor-geral, Tarcísio Godoy.
ce, which can proportionate an unprecedented educational experience for our students”, stated the general
Uma segunda inovação lançada no ano passado foi o Sistema de Provas Online, utilizado por estudantes do Curdirector, Tarcísio Godoy.
so para Habilitação de Corretores de Seguros e candidaA second innovation launched last year was the Onlitos do Exame para Habilitação de Corretores de Seguros.
ne Tests System, used by students from the Instruction
Trata-se de um novo sistema de avaliação com moniCourse for Insurance Brokers and by the candidates for
toramento autônomo e inteligência artificial. A solução
the Instruction Exam for Insurance Brokers. It’s a new
adotada pela ENS é referência mundial, fornecida pelo
evaluation system with autonomous monitoring and
grupo Marsh&McLennan Companies.
artificial intelligence. The solution adopted by ENS is a
Acolhedor e funcional. Essas são as principais caracterísworldwide reference, provided by the Marsh&McLenticas do Nuv.ens, um ambiente de trabalho colaborativo
nan Companies group.

Em 2005, a ENS se tornou Instituição de Ensino
Superior, ao receber autorização do MEC para
abertura da Escola Superior Nacional de Seguros
e oferta do Curso Superior
de Administração em Seguros e Previdência, ambos no Rio de Janeiro (RJ).

Teve início, em 2008,
no Rio de Janeiro (RJ), o
MBA Executivo em Seguros e Resseguro, primeiro
curso de pós-graduação
exclusivo da ENS.

Em 2009, o MEC concedeu parecer favorável para
implantação, em São Paulo (SP), do Curso Superior
de Administração em Seguros e Previdência.

A ENS criou, em 2014, o
Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES).
Sua missão é realizar estudos e pesquisas que gerem respostas e apontem
caminhos relevantes para
o setor.
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CAPA
construído pela ENS em sua representação em São Paulo.
Os usuários do Nuv.ens têm à disposição inúmeros benefícios e funcionalidades, como hotdesks, estação de trabalho exclusiva, ampla sala de reunião e videoconferências
com smart TV, e auditório com sistema de som, projetores e capacidade para 166 pessoas. Outra novidade recente é o Grupo de Pesquisa em Inovação e Seguro, ligado
ao Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES), da
ENS. Criado em maio, o Grupo realizará pesquisas, organizará eventos e estabelecerá pontes com pesquisadores
nacionais e internacionais, que possam contribuir para o
avanço da indústria brasileira de seguros.
Tantas iniciativas desenvolvidas ao longo de 50 anos
trouxeram prestígio e reconhecimento. A ENS coleciona excelentes notas em avaliações do Ministério da Educação (MEC). Neste ano, obteve parecer favorável para
oferta do inédito Curso Superior Tecnológico em Gestão de Riscos Logísticos na modalidade online, com grau
máximo (5) em todos os critérios avaliados. Outra nota
máxima atribuída pelo MEC foi para a Graduação Tecnológica em Gestão de Seguros e para o Bacharelado em
Administração. A Escola alcançou ainda conceito 4 no último Índice Geral de Cursos (IGC), que mede a qualidade
das instituições de ensino superior no País. Das mais de 2
mil instituições avaliadas, entre públicas e privadas, apenas 21,64% tiveram nota 4.
Valendo-se da experiência e expertise acumuladas em cinco décadas, a ENS está de olho no futuro. Com ambiciosos objetivos estabelecidos em seu planejamento estratégico para o triênio 2020-2022, a instituição vislumbra
o maior salto quantitativo e qualitativo de sua vitoriosa
trajetória. “Estamos confiantes e preparados para atingir
todas as metas. Temos programas educacionais de excelência e capital humano da mais alta qualidade. Estamos
pavimentando, hoje, a história dos nossos próximos 50
anos!”, finaliza o presidente Lucas Vergilio.

Em 2016, a ENS lançou
a Graduação Tecnológica
em Gestão de Seguros, no
Rio de Janeiro (RJ). O curso tem como diferencial
conferir diploma de nível
superior em apenas dois
anos. A primeira turma
iniciou em 2017.
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A ENS recebeu duas excelentes notas em avaliações do MEC, em 2017:
no Enade, o Bacharelado
em Administração obteve
nota máxima (5), no Rio
de Janeiro (RJ), e no Índice Geral de Cursos (IGC)
a Escola ficou com nota 4,
no eixo Rio-São Paulo.

Welcoming and functional. These are the main characteristics of Nuv.ens, a collaborative workspace constructed
by the ENS in its São Paulo branch. The users of Nuv.ens
have at their disposal countless benefits and functions,
such as hotdesks, exclusive work stations, large meeting
rooms and video conferences using a smartTV, and an
auditorium with a sound system, projectors, and a capacity for 166 people.
Another recent novelty is the Research Group in Innovation and Insurance, linked to the Research Center for
Insurance Economy (CPES), of ENS. Created in May, the
Group will promote research, organize events, and create
bridges between Braziilian and foreign researchers, who
can contribute to the advancement of the Brazilian insurance industry.
Many initiatives developed in these 50 years of history
have brought out prestige and recognition. ENS collects
excellent evaluations from the Ministry of Education
(MEC). This year, obtained a favourable opinion for the
new offer of the Higher Course on Logistics Risks Management on the online modality, with the maximum grade (5) on all criteria. Another maximum grade granted
by the MEC was for the Graduate Degree in Insurance
Management, and for the Bachelor Degree in Administration. The School reached a concept of 4 in the last General Courses Index (IGC), which measures the quality of
higher education institutions in Brazil. In over 2 thousand
institutions evaluated, public and private, only 21,64% reached a grade of 4. Counting on its experience and expertise accumulated through the decades, ENS is looking
to the future. With ambitious objectives established on
its strategic planning for the three year period of 20202022, the institution envisions a higher quantitative and
qualitative jump in its victorious trajectory. “We’re confident and prepared to reach all our goals. We’ve excellent
educational programs, and the most qualified human resources. We’re paving, today, the history of our next 50
years!”, concluded the president Lucas Vergilio.

Em 2019, a ENS promoveu
um amplo reposicionamento mercadológico que
resultou na abertura do
portfólio a outros segmentos além do Seguro. A nova
estratégia também impactou na mudança do nome
e da logomarca.

Em 2019, as duas graduações da ENS receberam
notas máximas (5) do
MEC: o Tecnólogo em
Gestão de Seguros na avaliação de reconhecimento
e o Bacharelado em Administração no IDD, no
eixo Rio-São Paulo.

COVER
Ações especiais celebram
o cinquentenário

Special actions celebrate
the fiftieth anniversary

Para comemorar o cinquenTo commemorate its fiftietenário, a ENS preparou um
th anniversary, the ENS has
conjunto de ações institucionais
prepared a multiplicity of
e comerciais. Uma logomarca
institutional and commercial
alusiva à data pode ser enconactions. The logo alluding
trada nas assinaturas dos e-mails
to the date can be found on
de todos os colaboradores, sites,
the email signatures of all
redes sociais e campanhas de
collaborators, sites, social networks, and product markedivulgação dos produtos. Também foi produzido um vídeo
ting campaigns. An institutioMembros do Comitê de Gestão da ENS (esq. p/ dir.): Maria Helena Monteiro
nal video was also produced,
institucional, que será exibido
(diretora de Ensino Técnico); Mario Pinto (diretor de Ensino Superior);
and will be shown on events,
em eventos e nos canais de coFernando Gonçalves (coordenador de Comunicação Social); Luiz Mattua
(superintendente de Tecnologia da Informação & Marketing); Tarcísio
municação da Escola.
and on the communication
Godoy (diretor-geral); Marcelo Rocha (assessor da Presidência); Valeria
As principais redes sociais da
channels of the School.
Chaves (gerente de Estratégia, Inteligência Comercial e Processos) e Paola
Escola – Instagram, Facebook
The School’s main social neCasado (diretora Administrativo-Financeira)
tworks - Instagram, Facebook
e YouTube – apresentaram, de
Committee Members of the ENS board (from left to right): Maria Helena
and YouTube, have shown, from
12 de maio a 30 de junho, uma
Monteiro (Technical Education Director); Mario Pinto (Higher Education
May 12th to June 30th, a regrescontagem regressiva até o dia
Director); Fernando Gonçalves (Social Communication Coordinator); Luiz
Mattua (Superintendent of Information Technology & amp; Marketing);
sive countdown to the anniverdo aniversário, com 50 aconTarcísio Godoy (General Director); Marcelo Rocha (Advisor to the
tecimentos marcantes da hissary, with 50 marking events in
Presidency); Valeria Chaves (Manage of Strategy, Commercial Intelligence
tória da ENS. Também no dia
the history of the ENS. Also on
and Processes); and Paola Casado (Finatinal-Administrative Director)
do aniversário, foi realizado
the date, a virtual event was be
um evento virtual para todos os colaboradores da instituição. held for all collaborators of the institution. In the beginning of
No início de junho, teve início uma campanha comercial June, a commercial campaign was started which granted 50%
que concedeu 50% de desconto em cursos online seleciona- discounts on selected online courses. Until June 2nd, more
dos. Até 2 de julho, mais de 30 cursos livres e de extensão than 30 free courses could be acquired for half price.
puderam ser adquiridos pela metade do preço.
Another novelty launched by the ENS to celebrate its 50 yeOutra novidade lançada pela ENS para celebrar os 50 anos foi ars was a cycle of live events “Innovation in the Insurance
o ciclo de lives “Inovação no Setor de Seguros – Experiência de Sector - Experience in the Market '', which granted some of
Mercado”, que reúne alguns dos mais renomados profissionais the most renowned professionals of the insurance industry.
da indústria de seguros. O evento, organizado em parceria com The event, organized in partnership with ANSP, which ala ANSP, que já teve quatro edições, conta sempre com dois con- ready saw four editions, counts, as always, with two special
vidados especiais e um mediador, que debatem como a inova- guests and a mediator, who will debate how innovation and
ção e a transformação digital impactam o mercado atualmente. digital transformation impact the market nowadays.

A ENS construiu, em 2020,
em sua representação em São
Paulo (SP), a Sala do Futuro, a
primeira da América Latina!
Fruto de parceria com a multinacional Mashme, o ambiente tem capacidade para
30 alunos presenciais e 40 a
distância e oferece uma experiência inovadora, baseada
em recursos audiovisuais de
altíssima definição.

Em 2020, a ENS inaugurou, em sua representação em São Paulo (SP),
o Nuv.ens, espaço de
inovação e coworking. Os
usuários têm à disposição
diversos serviços como
hotdesks, sala de reunião e
videoconferências, estação de trabalho exclusiva
e auditório.

Em 2020, a ENS firmou
novas parcerias comerciais, acadêmicas e institucionais, com empresas e instituições, entre
elas o Sincor-SP, a IBM
e o Clube de Regatas do
Flamengo.

No dia 30 de junho, a
ENS completou 50 anos
de atuação! Em cinco
décadas, os produtos e
serviços educacionais da
Instituição impactaram
mais de 580 mil pessoas!
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Estudo aponta que resseguradoras locais
ampliam mercado com empresas brasileiras
Study points that local reinsurers are
amplifying the market with Brazilian companies
O País segue como líder de aceitação de resseguros. Em
um fluxo de negócios em escala internacional, com tendência à pulverização de riscos, as companhias brasileiras também cederam prêmio para grupos econômicos
de 25 países distintos. Esse é o diagnóstico apresentado
pelo Austral Ranking, estudo da Austral Resseguradora,
com base em dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Na sequência, os principais parceiros são
Alemanha, Estados Unidos, Espanha e França, com R$
18,5 bilhões, segundo os resultados aferidos em 2020.
O prêmio aceito pelas resseguradoras locais das seguradoras que operam no País aumentou 23% no ano passado. As linhas de negócios analisadas movimentaram R$
18,5 bilhões frente a R$ 15,1 bilhões de 2019. Ano passado, a concentração de transações comerciais por grupo
econômico se manteve estável, de acordo com o estudo.
Os seis maiores grupos se mantiveram no topo são os
seguintes: IRB (32,7%), Mapfre (9,5%), Munich Re (7,5%),
Zurich (5,1%), Austral (4,8%) e Chubb (3,8%). Todas elas
são companhias com longo histórico de participação no
mercado brasileiro nos dados analisados desde 2009.

Brazil remains the leader in reinsurance acceptance. In a
business flow of international measures, with a tendency for the pulverization of risks, the Brazilian companies
have also granted premiums to economic groups in over
25 different countries. This is the diagnostics presented
by Austral Ranking, a study by Austral Reinsurer, based
on data by the Superintendence of Private Insurance
(Susep). In order, the main partners are Germany, the
U.S., Spain and France, with R$18.5 billion, according to
the results gathered in 2020.
The premium accepted by the local reinsurers from the
insurance companies that operate in Brazil has gone up
23% from last year. The analysed business lines have moved R$18.5 billion from R$15.1 billion in 2019. Last year,
the commercial transaction concentracion by economic
group maintained stability, according to the study. The
six biggest groups that remained on top are as follows:
IRB (32.7%), Mapfre (9.5%), Munich Re (7.5%), Zurich (5.1%),
Austral (4.8%), and Chubb (3.8%). All of them are companies with a long history of participation in the Brazilian
market in the surveyed data, which dates back to 2009.

Prêmios cedidos

Granted premiums

Sobre a origem de todas as companhias, 40,2% delas são
nacionais, seguidas por Alemanha e Estados Unidos.
Apesar de existirem mais de cem entidades autorizadas a operar em resseguro no Brasil, os cinco maiores
grupos econômicos recebem 59,3% do resseguro cedido,
dez grupos recebem 77,2% do volume e 20 grupos 94% do
volume. Com essa publicação, segundo a Austral Re, a
empresa reforça seu compromisso com o mercado brasileiro de gerar informações relevantes sobre o desenvolvimento dos negócios no País.

About the origin of all these companies, 40.2% of them
are national, followed by ones from Germany and the U.S.
Although there are over one hundred entities authorized
to operate in the reinsurance sector in Brazil, the five largest economic groups receive over 59.3% of the granted
reinsurance, ten groups receive 77.2% of volume and 20
groups 94% of volume. With this publication, according to
Austral Re, the company reinforces its commitment with
the Brazilian market to generate relevant information on
the business’ development in the country.

Com essa publicação, segundo a
Austral Re, a empresa reforça seu
compromisso com o mercado
brasileiro de gerar informações
relevantes sobre o desenvolvimento
dos negócios no País
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According to Austral Re
the company reinforces its
commitment with the
Brazilian market to generate
relevant information on the
business country’s development

BUSINESS
O estudo traz ainda a análise dos prêmios cedidos pelo
mercado segurador para cada ressegurador, por linha de
negócio, além de outros dados comparativos. A Austral
Re ressalta que 80% do volume de resseguro foi cedido
para grupos com resseguradora local e 20% para organizações econômicas sem resseguradora local. Os percentuais equivalem à mesma proporção do ano anterior.
Em termos de transações comerciais, a área patrimonial
tem destaque com 30% do volume geral de prêmios no
comparativo de resseguro aceito das seguradoras (R$ 5,4
bilhões com expansão de 27%). O crescimento se relaciona com as operações de riscos nomeados e operacionais.
Em segundo lugar, surge a área rural com 19% do total e
R$ 3,4 bilhões em resseguros aceitos (26%). Neste caso, o
destaque fica para o avanço expressivo da cessão do seguro agrícola. Já o setor de garantia deteve 17% dos negócios - R$ 3,1 bilhões. Mesmo com 1% de ampliação em
prêmios, alcança o terceiro lugar com peso da linha de
Garantia Segurada do Setor Público. Essas áreas também
concentram 66% do volume financeiro de todas as cessões (veja tabela).
Com essas informações, a Austral Re enfatiza o seu objetivo de trazer dados reunidos da Susep de forma transparente para as empresas e aos parceiros de mercado. “Desta forma, contribuímos com um ambiente de negócios
mais competitivo que mostra uma relação entre seguradoras e resseguradoras que dão suporte ao seu desenvolvimento”, afirma a Austral Re em comunicado.

The study still brings forward the analysis of granted
premiums by the insurance market for each reinsurer,
by line of business, besides other comparative data. Austral Re emphasizes that 80% of reinsurance volume was
granted to local reinsurance groups, and 20% to economic organizations not associated with local reinsurance.
The percentages are equivalent to the same proportion
in the previous year.
In terms of commercial transactions, the P&C area is
highlighted, with 30% of the general premium volume
compared to the total reinsurance accepted by insurers
(R$5.4 billion with a 27% expansion). This growth is related to the operation of nominative and operational risks.
In second place, the agri sector appears with 19% of the
total, and R$3.4 billion in accepted reinsurance (26%).
In this case, the highlight falls on the expressive advancement of the transfer of agricultural insurance. Now,
the guarantees sector obtained 17% of business – R$3.1
billion. Even with the 1% amplification of premiums, it
reaches the third place with emphasis on the line of Insured Guarantee for the Public Sector. These areas also
concentrate 66% of the financial volume of all transactions (see table).
With all this information, Austral Re emphasizes its objective to bring gathered data from Susep in a transparent form for the companies and market partners. “This
way, we contribute to create a more competitive business
environment that shows the relations between insurers
and reinsurers that give support for its development”,
stated Austral Re in a report.

Prêmio de Resseguro Aceito por Linha de Negócio: 2020 e 2019
2020

%

2019

2020/2019

Patrimonial

5.488.783

30%

4.331.448

27%

Rural

3.451.518

19%

2.739.740

26%

Garantia

3.190.351

17%

3.168.759

1%

Marítimo

1.384.759

7%

1.393.931

-1%

Responsabilidades

1.298.392

7%

851.625

52%

Riscos Especiais

1.228.904

7%

543.072

126%

Automóvel

914.340

5%

694.818

32%

Vida

892.698

5%

901.024

-1%

Aviação

629.707

3%

375.410

68%

Habitacional

658.879

0%

94.616

-30%

Microsseguro

64

0%

20.093

-100%

15.114.537

23%

18.545.374
Fonte: Susep. Números em RS mil
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FÓRUM

FORUM

Novos paradigmas para a indústria nacional
New paradigm for the national industry
Encontro
tradiThe
traditional
cional
realizameeting held by
do pelo Instituthe Brazilian Insto Brasileiro de
titute of Finance
Executivos
de
Executives - Rio
Finanças – Rio
de Janeiro (IBEF
de Janeiro (IBEF
RJ) has reached
RJ) chegou a sua
its 15th edition.
15ª edição. Esse
This was the case
foi o caso do “XV
for the “XV FoForum IBEF Oil,
rum IBEF Oil,
Gas & Energy”,
Gas & Energy”,
com o tema Builwith the theme
ding Connections!
of Building ConThe New Paradignections! The New
ms of the Brazilian
Paradigms of the
Oil & Gas Sector.
Brazilian Oil &
Alguns dos maioGas Sector. Some
res especialistas
of the most imAbrindo o ciclo de palestras, da esq. p/ dir., o diretor do IBEF RJ, o vice-presidente de Óleo
do setor marcaportant
experts
e Gás do instituto e o sócio do Escritório Pinheiro Neto (abaixo)
ram presença. O
in
the
sector
Opening the cycle of lectures, from left to right, IBEF RJ’s director, the vice president of the
fórum promoveu
made
an
appeaInstitute’s Oil and Gas sector, and associate to the Pinheiro Neto Attorney Office (below)
debates construrance. The forum
tivos e mostrou novos paradigmas da indústria de promoted constructive debates and showed new paenergia, petróleo e gás no Brasil e no mundo, jane- radigms for the energy, oil & gas industry in Brazil
las de oportunidades para os segmentos, desafios da and in the world, windows of opportunity for the segtransição energética, parcerias na cadeia de fornece- ments, challenges of energy transition, partnerships
dores, entre outros.
in the supply chain, among other things.
Com transmissão online, a entidade contou com uma With an online broadcast, the entity counted on an inplataforma inovadora, ao garantir a qualidade das novative platform, guaranteeing quality to the presentaapresentações. Os participantes puderam interagir tions. The attendees had the chance to interact with the
com os palestrantes e visitar os estandes em 3D dos speakers and visit 3D sponsor stands. Besides the opepatrocinadores. Além das palestras de abertura e de ning lectures and the closing one, three panels gathered
encerramento, três painéis reuniram as ponderações the considerations and analysis of important CEOs and
e análises de importantes CEOs e CFOs da indústria CFOs from the oil and gas industry.
do petróleo e gás.
In the opening, the executive director of the institute,
Na abertura, o diretor-executivo do Instituto, Marcos Marcos Varejão, and associate to the Pinheiro Neto AttorVarejão, e o sócio do Escritório Pinheiro Neto Advoga- ney Office, Ricardo Vieira Coelho, welcomed the attendos, Ricardo Vieira Coelho, deram as boas-vindas, se- dees, followed by an initial analysis of the sector, from
guida de uma análise inicial do setor, sob o ponto de the economic point of view, made by Fernando Potsch,
vista econômico, feita por Fernando Potsch, vice-pre- vice president of the IBEF’s Oil & Gas. High executives
sidente de Óleo e Gás do IBEF. Altos executivos de em- of Brazilian and foreign companies debated themes of
presas nacionais e internacionais debateram temas de interest, such as “The Global Trends in the Energy Secinteresse como “The Global Trends in the Energy Sec- tor: The Certainty of Uncertainty”, “Committed to the
tor: As Certezas das Próprias Incertezas”, “Committed to Future: Windows of Opportunity'', and “Energy Connecthe Future: Janelas de Oportunidades” e “Energy Con- tions: Challenges of the Energy Transition”. The event
nections: Desafios da Transição Energética”. O evento was considered a success by the organization in a special
foi considerado um sucesso pela organização num mo- moment for IBEF Rio de Janeiro’s history, which commento especial para a história do IBEF Rio de Janeiro pleted, last May, 50 years of history.
que completou, em maio último, 50 anos de história.
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Idoneidade, Conhecimento e Inovação
A Risk Veritas tem experiência e soluções para
estruturação dos esforços de gestão dos riscos
empresariais nos mais diversos segmentos.

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

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

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

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

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

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

www.riskveritas.com.br
/iRiskVeritas

@risk_veritas

/riskveritas

TRAJETÓRIA

Ikê Assistência celebra 15 anos no Brasil
Ikê Assistência celebrates 15 years in Brazil
Diretores contam como foi e qual o segredo do sucesso nesses últimos anos e durante a pandemia
Directors recount the company’s history, and what’s the secret behind the success of these
last years and during the pandemic
Empresa de assistência 24 horas
de origem mexicana presente no
Brasil desde 2006, enfrentou ao
longo da jornada, desafios e barreiras para conseguir se destacar
no mercado nacional e hoje já
faz parte do grupo de empresas
com mais relevância no segmento. Oferece serviços de assistência 24 horas, concierge e BPO a
montadoras, setor bancário, varejista, de seguros, de cartões de
crédito, entre outros. Integrante
do grupo International Assistance Group (IAG), rede global de
empresas independentes de assistência, presente em 188 países,
em 5 continentes. Victor Garcia
Giles, diretor de operações, participou desse processo de implantação e naturalização dos
produtos da Ikê México para a
Ikê Brasil. Veja como o processo
aconteceu, na entrevista abaixo.

Victor: “O Brasil é um país ao qual estou ligado
profissional e sentimentalmente”

24h assistance company of mexican origin has been present in
Brazil since 2006, and it has dealt,
through this journey, with many
challenges and barriers to stand
out in the national market, and today it’s already part of the business
group with the most relevance in
the segment. The company offers
24 hours assistance, concierge, and
BPO services to manufacturers,
to the banking sector, to retailers,
insurers, credit cards companies,
and others. A member of the International Assistance Group
(IAG), a global independent assistance companies network, present
in 188 countries, in 5 continents.
Operations director Victor Garcia
Giles, took part in the process of
implementation and naturalization of products from Ikê Mexico
to Ikê Brazil. See how this process
was done in the interview below.

You was one of part the people
Você foi uma das pessoas que
Victor: “Brazil is a country to which I am linked
who were coming Ikê to Brazil.
fizeram parte da vinda da Ikê
professionally and emotionally”
Can you tell us a little about this
para o Brasil. Pode nos contar
um pouco sobre como foi esta experiência? Quais fo- experience? What were the challenges? How did the
ram os desafios? Como foi a adaptação tanto de produtos product adaptation, as well as in behavior?
“This was my first experience on international scale.
como de comportamento da empresa para o Brasil?
“Foi minha primeira experiência em nível internacional. O The main challenge was the language barrier and the
principal desafio era a barreira do idioma e a nomenclatura name of the services in the Brazilian market. I idendos serviços do mercado brasileiro. Identifiquei as diferen- tified the cultural differences and similarities. I notiças culturais e as semelhanças. Percebi que as duas culturas ced that the two cultures are more closely related than
most Brazilians seem to think.
são mais parecidas do que os brasileiros possam pensar.
O processo de adaptação do produto ou dos serviços The process product’s or service adaptation wasn’t
não foi drástico. O sistema de criação do produto é drastical. The system of product creation is very simuito parecido, sem dizer que é idêntico. O difícil era milar, not to say identical. The difficulty was to ininternamente transformar a mentalidade dos colabo- ternally transform the collaborators mentality of to
radores para a cultura Ikê, por exemplo, o modelo de the Ikê culture, for example, in the business model.
negócio O que trouxemos para o Brasil foi a venda de What we brought to Brazil was the sale of consultaatendimentos e os diferenciais perante a concorrência, tions and the differentials in face of the competition,
como o acompanhamento dos serviços e a modelagem not leaving the process frozen in a kind of standard
de produtos, não deixando o processo congelado em assistance. We’ve always sought to shape ourselves to
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TRAJECTORY
assistências padrões. Sempre buscamos nos moldar às
necessidades dos nossos clientes”.

the necessities of our clients”.

Como é lidar com tanta diversidade em culturas
como no Brasil?
“Parece que não, mas Brasil e México têm semelhanças
culturais. Conhecendo bem as semelhanças e as diferenças, gerenciar pessoas fica mais fácil. Contudo, o que
mais afeta são as condições da legislação trabalhista do
País. Diferenças como a jornada de trabalho, menores
em relação ao México, tornam o desafio mais interessante. Apesar de ter tido a oportunidade de fazer o que
faço no México e nos Estados Unidos, não me proporcionam a mesma experiência que o Brasil oferece”.

How is it to deal with so much diversity in cultures, as is
the case in Brazil?
“It might not seem like it, but Brazil and Mexico have
cultural similarities. By knowing these well, as well
as the differences, managing people becomes easier.
However, what affects us the most are the country’s labor laws. Differences such as the working hours, shorter
in relation to Mexico, have made the challenge more
interesting. Despite having the opportunity to do what I
do in Mexico or in USA, they cannot proportionate the
same experience as Brazil”.

Quais são as suas expectativas para o futuro?
“O Brasil é um país ao qual estou ligado profissional e
sentimentalmente. O seu potencial de expansão e, em
particular, da Ikê no Brasil, é imenso. Acredito que,
vivendo essa experiência pela segunda vez, o fato reafirma minha confiança na nação e na sua gente. As
minhas experiências e o crescimento profissional são
inestimáveis e, junto com a equipe com a qual colaboro, não tenho dúvidas de que a empresa continuará
crescendo até se consolidar como uma das mais importantes do mercado brasileiro”, esclarece Victor.

What are your expectance for the future?
“Brazil is a country which I am professionally and emotionally linked. Its potential for expansion and, in particular, the one for Ikê in Brazil, is immense. I believe
that, living this experience for the second time, the fact
reassures my trust in the nation and its people. My experiences and professional growth are invaluable, and,
alongside my collaboration team, I have no doubts that
the company will continue to grow until it’s consolidation, as one of the most important in the Brazilian
market”, explained Victor.

Após a sua chegada ao Brasil e ainda com poucos colaboradores a Ikê começou a obter importantes mudanças.
Uma delas, com um passo frente do mercado, incorporou
ao seu time uma das únicas mulheres que ocupam cargos
de liderança na área de seguros. Marusia Gomez, ou como
gosta de ser chamada “Maru” trouxe para a empresa grande notoriedade no ramo e conseguiu transformar os números da Ikê, que ainda eram pequenos, se comparados
aos de outras no setor. Confira o seu depoimento:

After its arrival in Brazil with still few collaborators, Ikê
started to make important changes. One of them, a step
forward in the market, was to incorporate into its team
one of the only women to occupy a management position
in the insurance area. Marusia Gomez, or as she prefers to
be called, “Maru”, has brought to the company great notoriety in the business, and made possible the transformation in figures for Ikê, which were still small, when compared to others of the sector. Check out her testimony:

Você assumiu a direção da Ikê Assistência Brasil em agosto de 2012. Quais foram as suas expectativas na época?
“Apesar de estarmos no Brasil desde 2006, éramos
praticamente uma startup. Tínhamos apenas 55 colaboradores e dois clientes importantes. Não éramos
conhecidos no mercado. Portanto, o primeiro desafio
foi ‘visitar, visitar e visitar’. Fazer com que o mercado,
principalmente de seguros, tivesse conhecimento do
nosso trabalho. Naquele momento, focamos em seguradoras com operações de affinity.
Flexibilidade e diferenciação no core business da empresa foram fundamentais na conquista dos resultados positivos, bem como no baixíssimo turn over de 4% (raridade
no segmento) e investimentos constantes em tecnologia.
Temos uma operação altamente diferenciada dentro um
setor que poderia ser visto como ‘comoditizado’. Focamos na humanização e personalização do atendimento,
com diferentes processos de acordo com as necessidades
de cada cliente corporativo, além de valorizar a diversidade do time e a tecnologia de ponta para suportar a
operação”, destaca Marusia Gomez, CEO da Ikê Brasil.

You took up Ikê Assistance Brazil management in August, 2012. What were your expectations at the time?
“Even though we’ve been working in Brazil since 2006,
we were practically a startup. We had only 55 collaborators and two important clients. We weren’t known in the
market. However, the first challenge was to "visit, visit, and
visit”. To make it so the market, mainly the insurance one,
became aware of our work. Then, we focused on insurance companies with affinity operations.
Flexibility and differentiation in the company’s core
business were fundamental in the accomplishment of
positive results, such as the extremely low turn over cost
of 4% (something rare in the segment), and constant investments in technology. We have a highly differentiated operation inside the sector that could be viewed as
‘commoditized’. We’ve focused on the humanization
and personalization services, with different processes
according to the needs of each corporate client, besides
valuing the diversity of the team and the cutting-edge
technology to support the operation” emphasized Marusia Gomez, Ikê Brazil CEO’s.
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TRAJETÓRIA
Being one of the few women in
Por ser uma das poucas muthis market, what were the challheres neste mercado, quais
lenges and what guided your viforam os desafios e o que norsion to get to this Ikê moment?
teou a sua visão para chegar até
How is it to work in a sector
este momento da Ikê? Como é
mostly composed by men?
trabalhar em um setor consti“Perhaps we women, have more
tuído por maioria masculina?
sensibility to work with people.
“Talvez, nós, mulheres, temos
But, independent of gender, the
mais sensibilidade ao trabalhar
work market has changed and
com pessoas. Mas, independenit imposes itself in demanding
temente do gênero, o mercado
a new professional profile: one
de trabalho mudou e ele se imthat is in constant mutation.
põe ao exigir um novo perfil de
We have today a scenario wheprofissional: aquele que está em
re we find teams of four diffeconstante mutação. Temos hoje
rent generational backgrounds
um cenário onde encontramos
in the organizations: the baby
times de quatro gerações difeboomers (born in 1946 through
rentes nas organizações: a do
1964), generation X (born bebaby boomer (nascidos em 1946
tween 1960 and 1976), generaaté 1964), ‘X’ (nascidos entre
tion Y (between 1978 and 1990),
1960 até 1976), ‘Y’ (entre 1978 a
and generation Z (born in the
1990) e a Z (nascidos no final
end of the 90s through 2013).
da década de 90 até 2013). Os
The new leaders must know
novos líderes precisam saber
Marusia: “Somos uma empresa de pessoas que
how to deal with these diffelidar com essas diferenças moatende pessoas”
rences, motivating and posititivando e influenciando posiMarusia: “We’re a company of people which
vely influencing the workers,
tivamente os seus liderados,
deals with people”
always seeking to reach better
buscando sempre atingir os
melhores resultados e mantendo a força de vontade results, and keeping the team’s will and satisfaction
e a satisfação da equipe alinhada, em sintonia com os aligned, in sintony with the organization’s objectives.
objetivos da organização. O segredo de uma empresa The company’s secret its people, since, if we take them
são as pessoas, pois, se as tirarmos, seremos simples- away, we’d only be a pile of chairs, tables, operation
mente um amontoado de cadeiras, mesas, sistemas systems, and processes.
It’s important to understand what moves a determined
operacionais e processos.
É importante entender o que move uma determina- organization, and what are the differentials from the
da organização e quais são os diferenciais frente aos main competitors when we’re in a selection process or in
seus principais concorrentes quando estamos em um search of new opportunities. And how do we keep alive
processo de seleção ou em busca de novas oportuni- the culture and the values of an organization? The first
dades. E como manter vivos a cultura e os valores de step is to have a team of professionals aligned with the
uma organização? O primeiro passo é ter um time de corporate principles. Working in a place that hurts your
profissionais alinhado com os princípios corporativos. beliefs is something that cannot happen. The collaboraTrabalhar em um lugar que agride a sua crença é algo tor relation withal the company will probably be burdenque não pode acontecer. A relação do colaborador com some and harmful.
We’re inclusive in a natural way. There are no prejudices
a empresa provavelmente será pesada e danosa.
Somos includentes de forma natural. Não há nenhum pre- in Ikê in relation to race, gender, age, or sexual orientaconceito na Ikê em relação à raça, gênero, idade ou orien- tion. What we seek, initially, are the profile and profestação sexual. O que buscamos, inicialmente, são o perfil e a sional experience of a collaborator. We search for proexperiência profissional do colaborador. Buscamos profis- fessionals who ‘love’ what they do. Who know that their
sionais que ‘amam’ o que fazem. Sabem que o seu trabalho work can make a difference in day to day to the final cuspode fazer a diferença no dia a dia do cliente final. Somos tomer. We’re a company of people which deals with peuma empresa de pessoas que atende pessoas. O capital hu- ople. The human capital differentiates us from our main
mano nos diferencia dos nossos principais concorrentes. competitors. We’re proud to be a ‘Great Place to Work’
Somos uma empresa Great Place to Work com muito orgu- company. In all our actions, internal and external, we’ve
lho. Em todas as nossas ações, internas e externas, sempre always based ourselves in respect and objectivity”.
nos baseamos no respeito e objetividade”.

Mesmo em um cenário de pandemia, a Ikê tem se
destacado bastante. Qual o segredo? O que de novo foi
feito na sua gestão durante este período e que levou a
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Even in a pandemic scenario, Ikê has stood out quite a
lot. What is its secret? What’s new that has been done
in the management of this period and that has led the

TRAJECTORY
empresa para a comemoração de 15 anos?
“Como faz parte do nosso posicionamento o foco verdadeiro em pessoas, fomos muito rápidos e em 19 de fevereiro
de 2020, no prazo de 72 horas, montamos uma força tarefa
com equipes diversas, trabalhando juntas, em total orquestração, e migramos 100% da operação para home office.
Essa atitude trouxe um reconhecimento e engajamento
maior da equipe. O time de RH também foi fundamental
para que durante toda essa jornada os líderes fossem sendo
monitorados em suas dificuldades e fossemos montando
treinamentos que pudessem ajudá-los nesses gaps.
Na verdade, tínhamos os processos construídos. Sabíamos o que fazer porque tínhamos os procedimentos
de contingência; fazíamos simulações como parte integrante do processo, mas nunca tínhamos operado em
100% home office. Também esse era o desafio de quase
todas as empresas e não existia um treinamento pronto
para isso disponível no mercado. Todo mundo aprendeu
com suor e lágrimas. Ao longo do tempo, fomos identificando as dificuldades dos colaboradores e montando
taylor made as ações e os treinamentos necessários.
Também trabalhamos muito internamente o conceito de
que, mesmo separados em termos físicos, cada um em sua
casa, estávamos juntos – éramos um time. Vários eventos e ações online aconteceram buscando não perder esse
espírito de time. Também a equipe comercial teve um
mérito importante ao estabelecer uma estratégia de estar
próximo e levar soluções e inovações. O conjunto de tudo
isso construiu a conquista de 26 milhões de clientes em
nossa base e mais de 32 novos produtos/serviços criados
desde o início da pandemia”, explica Marusia.

company to its 15 years commemoration?
“As part of our stance of the real focus being on people,
we were quick to act, and on February, 19th 2020, in a
period of 72 hours, we arranged a task force with diverse teams working together, in total orchestration, and
migrated 100% of our operations to the remote work
fashion. This attitude brought recognition and engagement to the teams. The HR team was also essential so
that during all this journey our leaders were monitored
in their difficulties, and we could create training methods to help them close these gaps. In reality, we had
the processes constructed. We knew what to do because we had the contingency procedures; we would run
simulations as an integral part of the process, but we
had never operated 100% through the remote fashion.
This was also the challenge for almost all companies,
and there was no pre-made training for this available in the market. Everyone learned through sweat and
tears. With time, we would identify the collaborator’s
difficulties and create tailor made actions and necessary training. We’ve also worked intensively with the
concept that, even if we’re separated in physical terms,
with each person in their own home, we are together we’re a team. Many events and online actions took place with the intention to maintain this team spirit. The
commercial team also had an important merit in establishing a strategy of being close, and creating solutions
and innovations. This whole set paved the way for the
attainment of 26 million clients in our bases, and over
32 new products/services created since the beginning of
the pandemic”, explains Marusia.

Qual a expectativa para os próximos anos?
“Investimos em novas tecnologias de forma corporativa.
Contratamos uma consultoria renomada do mercado,
especializada em transformação digital. Estamos trabalhando na cultura dos colaboradores e implantando
um novo CRM, mudando nosso sistema de telefonia, o
que inclui uma ferramenta mais potente de omnichanel.
Implantamos novos sistemas administrativos e financeiros. E tudo visando dar mais agilidade e eficiência
as nossas operações em todos os países onde atuamos.
Nossos investimentos visam estabelecer que a Ikê possa
operar seus serviços em qualquer país, criando sinergia entre os centros de operações e, consequentemente,
reduções em custos. A matriz reconhece o potencial do
Brasil e as oportunidades que existem no mercado.
Temos um pipeline consistente e estamos muito otimistas com as projeções de crescimento para os próximos anos. Nossa reputação construída é robusta e
amparada na qualidade da prestação de serviços. Entregamos uma média de 79% em NPS (Net Promoter Score). Nosso foco é na satisfação dos usuários dos serviços
– clientes de nossos clientes. Estamos abrindo novos
canais de distribuição e diversas parcerias com clientes
corporativos. Nosso futuro é promissor e estamos animados”, finaliza a CEO.

What are the expectations for the following years?
“We’ve invested in new corporate technologies. We’ve
contracted a renowned advisor in the market, specialized in digital transformation. We’re working in collaborators culture and implementing a new CRM, changing
our telephone systems, which includes a more powerful
tool known as omnichanel. We’ve implemented new
administrative and financial systems. And all of this
seeking to give more agility and efficiency to our operations in the countries we act. Our investments aim
to allow for Ikê to operate its services in any country,
creating synergy between the centers of operation, and,
consequently, reducing costs. The head office recognizes the potential of Brazil and the opportunities that
exist in the market.
We’ve a consistent pipeline and we’re optimistic in the
growth projections for the following years. Our constructed reputation is robust and supported by the quality of our services. We’ve delivered an average of 79%
in NPS (Net Promoter Score). Our focus is the satisfaction of the service users - clients of our clients. We’re
opening distribution channels and diverse partnerships
with corporate clients. Our future is bright and we’re
excited”, completed the CEO.

(Texto: Comunicação Externa e Marketing da Ikê Assistência)

(Text: External Communication and Marketing of Ikê Assistance)
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SUCESSÃO

SUCCESSION

Sequência a um trabalho bem-sucedido
A well done job sequence
Em 1º de junho, o SincorOn the first of July, Sincor-SP
-SP realizou um encontro
held a leadership meeting to
de lideranças que discutiu
discuss the process of succession to the current presio processo de sucessão do
dent Alexandre Camillo. The
atual presidente Alexandre
entity will hold an election
Camillo. A entidade realizará eleição em novembro
next November. The leaders
próximo. Os líderes inhave indicated the Union’s
dicaram o primeiro vicefirst vice president Union’s,
-presidente do sindicato, o
broker, businessman and
corretor, empresário e cocommunicator Boris Ber.
municador Boris Ber.
Commanding the largest
Comandando
o
maior
insurance broker’s syndicate in Brazil, Sincor-SP, for
sindicato de corretores
two administrations (2014de seguros do país, o Sincor-SP, por duas gestões
2018 and 2018-2021), Alexandre Camillo will leave
(2014-2018 e 2018-2021),
the presidency on the 31st
Alexandre Camillo deixará
of December. The name of
a presidência em 31 de dezembro. O nome do corthe insurance broker Boris
retor de seguros Boris Ber
Ber has been chosen as a
foi consenso entre as lideconsensus among the high
ranças para dar sequência
eschalon to give sequence
ao trabalho de sucesso que
to the successful work that
deu novos rumos à entidahas given the entity new
Boris: “É uma honra ter sido escolhido por lideranças de todo o Estado”
de e manter a força para os
directions, and to maintain
Boris: “It’s an honor to have been chosen by the state’s leading figures”
desafios que se avizinham.
that strength for the chal“Boris certamente tem competência, experiência e amor lenges that are coming up.
pela categoria para bem representá-la. Durante essas duas “Boris without a doubt has the competence, the experience
gestões, Boris fez um trabalho exemplar em prol dos corre- and the love for the category to represent it well. During these
tores, especialmente à frente do Departamento de Comu- last two administrations, Boris has done an exceptional job in
nicação, comandando diversas iniciativas pela transparên- favor to brokers, specially as head of the Communications
cia das ações do sindicato e pela divulgação e valorização da Department, leading many initiatives for the transparency
importância dos corretores de seguros”, afirmou Camillo. of the syndicate’s actions e for the spreading and validation
“Ele é um profissional íntegro, de minha inteira confiança e of the insurance broker’s importance”, stated Camillo. “He is
que certamente fará um belo trabalho, em continuidade a an upstanding professional, who has my whole trust and who
todo o desenvolvimento que temos realizado pela entidade certainly will do great work, in continuity to the development
e a categoria”, complementou.
we’ve brought to the entity and to the category”, he added.
Para Boris Ber, é uma honra ter sido escolhido por lide- To Boris Ber, it’s an honor to have been chosen by the staranças de todo o Estado. “Tenho muito a contribuir, de te's leading figures. “I have a lot to contribute, even in more
maneira ainda mais efetiva, à minha profissão. O relacio- effective ways, to my profession. The relationship with the
namento com o mercado e as ações que vimos construin- market and the actions we’ve been constroying must be condo precisam ter continuidade, e o plano de gestão con- tinued, and the administration plan contemplates more ditempla ainda diversas inovações. Temos muito trabalho verse innovations, still. We have a lot of work ahead of us and
a ser feito e estou totalmente motivado a realizar”. Boris I am totally motivated to do it”. Boris has a bachelor degree
é graduado em administração de empresas pela PUC-SP in Business Administration by PUC-SP and commands the
e comanda o Grupo Asteca Corretora de Seguros desde Grupo Asteca Insurance Firm, since 1982. He was a Mentor
1982. Foi mentor do Clube dos Corretores de Seguros de of the Insurance Broker’s Club of São Paulo (CCS-SP) in the
São Paulo (CCS-SP) nos biênios 2004-2006 e 2006-2008. years of 2004-2006 and 2006-2008. He hosts the show Programa Seguro, by TV Gazeta, since 2012.
Apresenta o Programa Seguro, pela TV Gazeta, desde 2012.
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PRODUTO

PRODUCT

Nova ampliação de limites e coberturas
New limit and coverage expansion
To consolidating intention
Com o objetivo de consoliits standout position in
dar sua posição de destaque
the biking sector in Brazil,
no segmento de bicicletas
Argo Seguros has announno Brasil, a Argo Seguros
ced a series of novelties in
anunciou uma série de noits product line. Brokers
vidades em seus produtos.
and cyclers are benefiting
Corretores e ciclistas foram
from a series of actions,
beneficiados com uma série
among which is an increde ações, entre as quais auase in insured amount to
mento da importância seguR$100 thousand (from the
rada para R$ 100 mil (antes
previous R$75 thousand),
era R$ 75 mil), possibilidathe chance of policies bede das apólices se tornarem
coming multiannual (with
plurianuais (com validade a
validity every two years),
cada dois anos) e a inclusão
and the inclusion of multide múltiplas franquias (norple franchises (normal, remal, reduzida ou majorada).
duced or major).
O seguro da Argo agora tamArgo’s insurance also counts
bém conta com coberturas
now with optional coveraopcionais para acessórios em
ges for accessories in all the
todo o território nacional,
national territory, besides
além de três opções de limite
three limit options for the
para a cobertura de Responcoverage of Civil Liability.
sabilidade Civil. O segurado
The insured may also choose
agora pode escolher 100%,
100%, 200% or even 300% of
200% ou até 300% do valor
the bike’s value. “We’ve launda bicicleta. “Lançamos uma
Gonçalves: “Queremos nos consolidar como a maior
ched a series of novelties to
série de novidades para nos
seguradora de bicicletas do Brasil”
consolidate our company as
consolidar como a maior
Gonçalves: “We wish to consolidate ourselves as the largest
the biggest bicycle insurer
seguradora de bicicletas do
biking insurer in Brazil”
in Brazil. More than simply
Brasil. Mais do que simplesmente ampliar as coberturas e diferenciais do nosso expanding the coverage and the defining aspects of our
produto, queremos nos tornar referência de mercado e product, we wish to become a reference in the market
a melhor solução para quem deseja pedalar tranquilo”, and the best solution for those who desire to bike with
afirma Fernando Gonçalves, head Financial Lines, Surety e no worries”, stated Fernando Gonçalves, Argo Seguros
Financial Lines, Surety and P&C Head.
P&C da Argo Seguros.

Amplo leque de produtos

Ample range of products

Atualmente, a multinacional norte-americana conta com
três produtos nesse segmento. Todos possuem cobertura
contra roubo e furto qualificado, enquanto dois deles protegem também contra acidentes e danos causados a terceiros
(Responsabilidade Civil), além de oferecer diferentes serviços de assistência. “Oferecermos um amplo leque de produtos para os nossos segurados, permitindo maior acesso e
inclusão social. Temos desde seguros com cobertura completa, como opções mais simples, para quem está preocupado apenas com roubos e/ou furtos qualificados e que não
tem interesse pelas assistências”, complementa Gonçalves.

Currently, the north american multinational counts with
three products in this line. All of them have coverage for
robbery and aggravated theft, while two of them also
cover for accidents and damage caused by third parties
(Civil Liability), besides offering different assistance services. “We offer an ample range of products to our customers, allowing for greater access and for social inclusion.
We have contracts with full coverage, as well as simpler
options, for those who are only worried about robberies
and/or aggravated theft, and aren’t interested in assistance”, added Gonçalves.
INSURANCE CORP
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ANIVERSÁRIO

Quarenta anos de momentos marcantes
Forty years of defining moments
No dia 25 de maio
de 1981, um grupo
de
profissionais
se reuniu no restaurante do Clube São Paulo, no
centro da capital,
para fundar uma
agremiação
que
atuasse na disseminação do seguro de pessoas e na
capacitação e formação dos profissionais da área.
Nascia
naquela
data o Clube Vida
em Grupo São
Paulo (CVG-SP).
Esta trajetória foi relembrada, quarenta anos depois, por
cinco ex-presidentes da entidade, convidados especiais
da live de aniversário (foto). O evento foi precedido pela
apresentação do vídeo de posse da atual diretoria do CVG-SP (gestão 2021/2022) e pelo lançamento do selo comemorativo de 40 anos.
Na ocasião, foram homenageadas as memórias dos ex-presidentes Eiji Denda (gestão 2001/2002) e de Osmar
Bertacini (gestões 2009/2010 e 2011/2012). “Minha vida
profissional é o CVG-SP”, disse Paulo Meinberg, fundador e membro do Conselho Consultivo, presidente por
quatro gestões (1988/1989 e 2000 a 2006). Ele se recordou das reuniões preparatórias para a fundação com
Carlos Poffo (que viria a ser o primeiro presidente, gestão
1981/1982) e com Oldemar de Souza Fernandes (presidente na gestão 1987/1988) e com João Moreira da Silva
(1982/1983), nas quais ajudou a adaptar o estatuto, inspirado no modelo do CVG-RJ.
“No início, todos achavam que seria mais um clube de
almoço, mas ao longo do tempo, o CVG-SP mostrou que
não”, disse. Meinberg também destacou os primeiros
cursos da entidade paulista, no auditório do Sindseg-SP.
“O CVG-SP começou pequenino, cresceu, e hoje temos
parceria com uma instituição de renome, a Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado)”, disse. Ele citou, ainda, os almoços no Terraço Itália, os eventos com
o apoio das beneméritas e os diretores que se dedicaram ao Clube, entre eles Osmar Bertacini. “O Osmar faz
muita falta”, disse, emocionado. Ronaldo Megda (gestões
1999/2000 e 2000/2001) relatou que, ao assumir a presidência, sabia da grande responsabilidade, pois o CVG-SP
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On May 25th, 1981,
a group of professionals gathered at
the Clube São Paulo Restaurant, in
the capital’s centre,
to fund an association that could
act in the dissemination of personal
insurance,
and in the training
and formation of
professionals for
the area. That day
the Clube Vida em
Grupo São Paulo
(Life in Group São
Paulo - CVG-SP)
was born. This trajectory was remembered, forty years later,
by five former presidents of the entity, special invitees for the
anniversary live event (photo). The event was preceded by the
video inauguration of the current director board of CVG-SP
(2021/2022 mandate), and by the launch of the 40 years commemorative stamp.
On the occasion, tributes to the memory of former presidents Eiji Denda (2001/2002 mandate) and Osmar Bertacini
(2009/2010 and 2011/2012 mandates) were held. “My professional life is CVG-SP”, said Paulo Meinberg, founder and
member of the Consultative Advisory, president for four
mandates (1988/1989, 2000 and 2006). He remembered
the preparatory meetings for the club’s founding with Carlos Poffo (who would later become its first president, in the
mandate of 1981/1982), with Oldemar de Souza Fernandes
(president during the mandate of 1987/1988), and with João
Moreira da Silva (1982/1983), in which he helped to adapt
the statute, inspired by the CVG-Rio de Janeiro model.
“In the beginning, everyone thought that it would be more
of a lunch club, but with time, CVG-SP demonstrated it was
something different”, he said. Meinberg also highlighted the
first courses given by the paulista entity, in the Sindseg-SP
auditorium. “CVG-SP started small, grew with time, and today we have partnerships with renowned institutions, such
as Fecap (School of Commerce Álvares Penteado Foundation)”, he stated. He cited, still, the lunches on Terraço Itália,
on events with the support of benefactors and directors dedicated to the Clube, among them Osmar Bertacini. “Osmar
is immensely missed”, he said, filled with emotion.
Ronaldo Megda (1999/2000 and 2000/2001 mandates) related that, when taking the presidency, he was aware of the

ANNIVERSARY
já tinha uma história de 20 anos. Mas, a sua gestão foi
marcada por uma preocupação. “O fantasma da época
não era pandemia, mas o bug do milênio”, disse. Agradeço à minha diretoria a oportunidade de darmos sequência ao CVG-SP”, afirmou.
David Felipe Santiago Souza (gestão 2007/2008) contou
que foi convencido a assumir a presidência por Meinberg,
Bertacini e Gilson Leitão. “Como fui aluno dos cursos do
CVG-SP e depois integrei diretorias, a ideia era mostrar
que o presidente seguiu carreira na entidade. Achei interessante e aceitei”, disse. O ex-presidente relatou que em
sua gestão a entidade firmou convênio com o Sindicato
dos Securitários para a realização de cursos. “Minha proposta era fortalecer a área do conhecimento e fiquei feliz
com a sequência por outros presidentes, como o Osmar,
que era uma pessoa fantástica, e o Dilmo”.
Dilmo Bantim Moreira (gestões 2013/2014 e 2015/2016)
lembrou-se do tempo em que ele foi instrutor dos cursos do CVG-SP. “Não era remunerado, preparava apostilas, grampeava a cortina”, disse, acrescentando que tinha prazer em atuar na diretoria. Outro fato que marcou
para ele foi cuidar do processo junto à Susep para obter a
certificação técnica aos cursos do Clube. “Esta é uma prova que o CVG-SP sempre foi muito útil para o mercado”.
Em seguida, o ex-presidente citou a alteração do estatuto
como um feito de sua gestão, pois permitiu a associação
de resseguradoras e corretoras ao CVG-SP. “Foi um marco que abriu as portas”, disse.
Por fim, o presidente do Conselho Consultivo Silas Kasahaya (gestões 2017/2018 2019/2020 informou que foi
convidado por Bertacini e Meinberg para presidir a agremiação e concluiu com paixão os seus mandatos. Foram
marcantes para ele algumas realizações importantes, como
os eventos internacionais, a parceria com a Fecap para a
oferta de cursos e a digitalização dos processos do CVG-SP.

great responsibility that came with it, as CVG-SP had already
a 20 year history. However, his mandate was marked by precaution. “The phantom of the time wasn’t a pandemic, but
the millenium bug”, he said. “I thank my directory board for
the opportunity to give progression to CVG-SP”, he stated.
David Felipe Santiago Souza (2007/2008 mandate) recounted how he was convinced to take up the role of president
by Meinberg, Bertacini and Gilson Leitão “I was a student
at the CVG-SP courses, and later integrated director boards,
the idea was to show that the president followed a career in
the entity. I found it interesting and accepted”, he said. The
former president recounted that during his mandate, the
entity formed an agreement with the Syndicate of Insurance Workers for the realization of courses. “My proposition
was to strengthen the area of knowledge, and I was happy
with the continuity kept by other presidents, such as Osmar,
who was a fantastic person, as well as Dilmo”.
Dilmo Bantim Moreira (2013/2014 and 2015/2016 mandates) remembers the time he was a course instructor at
CVG-SP. “It was an unpaid position, I prepared booklets,
stapled the curtains”, he said, adding that he found it pleasurable to act on the board. Another thing that marked him
was to take care of the process along Susep to obtain the
technical certificate for the Clube’s courses. “This is proof
that CVG-SP has always been useful for the market”. Afterwards, the former president cited the statute’s alteration
as an accomplishment of his management, as it allowed for
the association of reinsurers and brokers to CVG-SP.” It was
a milestone that opened our doors”, he stated.
Finally, the Advisory Board president Silas Kasahaya (2017/2018
and 2019/2020 mandates) informed that he was invited by
Bertacini and Meinberg to become president of the association and followed through with his mandates with passion. A
few important accomplishments were marking to him, such
as international events, the partnership with Fecap for the offering of courses, and the digitization of processes at CVG-SP.

“Legado maravilhoso”

“A wonderful legacy”

Marcos Kobayashi atual presidente do CVG-SP, agradeceu
aos conselheiros a participação de todos. “São recordações
como estas que levamos para a vida toda”, disse. Em seguida, ele chamou a gestora Lúcia Gomes para participar,
porque ela atuou nos últimos 20 anos com a maioria dos
ex-presidentes, e designou Tiago Moraes, como representante de toda a diretoria, para o encerramento da live. “O
trabalho de vocês deixou um legado maravilhoso, fico imaginando como faziam há 30 ou 40 anos, sem os recursos da
tecnologia, para engajar tantas pessoas”, disse ele, enquanto
na tela era exibida a imagem de todos os diretores.
Moraes se lembrou que no início de sua carreira fora
convidado várias vezes pelo saudoso Osmar Bertacini
para participar do CVG-SP. “Por isso, quando recebi o
convite do Silas, pensei que era chegado o momento de
retribuir ao CVG-SP. Todos fizemos carreira no mercado, mas o que fica é o que devolvemos para a sociedade”,
disse. Em seguida, ele agradeceu o empenho de todos os
dirigentes que passaram pela entidade. “O CVG-SP começou pequeno e foi uma grande escola para nós”, disse.

Marcos Kobayashi, the current CVG-SP’s presidente,
thanked his advisors for everyone’s participation. “It’s memories like these that we’ll take for our whole lives”, he said.
Then, he called the manager Lúcia Gomes to participate,
since she’s acted alongside most former presidents in the
last 20 years, and assigned Tiago Moraes, as representative
of the whole board, for the live event’s closure. “Your work
has left a wonderful legacy, I see myself wondering how it
was possible 30 or 40 years ago, without the technological resources, to engage so many people”, he said, as on his
screen an image with all the directors was shown.
Moreas remembers that in the beginning of his career he
had been invited many times by the late Osmar Bertacini
to take part in the CVG-SP. “That’s why, when I received the
invite from Silas, I figured the time had come to give back
to CVG-SP. We’ve all made our careers in the market, but
what remains of it is what we give back to society”, he said.
Lastly, he thanked the commitment of all the directors and
managers that have gone through the entity. “CVG-SP started small, and it was a great school for us”, he stated.
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Saiba quais são os desafios do seguro de
transporte de carga marítimo no Brasil
Know what challenges the maritime cargo
transport insurance sector faces in Brazil
Por/by: Alfredo Chaia*
The increase in size and
O aumento do tamanho e
capacity of ships contricapacidade dos navios conbutes to economy of scale
tribuem para economia de
in maritime transport, but
escala no transporte maríalso
represents
disprotimo, mas também repreportionally bigger losses
sentam prejuízos desprowhen things go wrong. Deporcionalmente
maiores
aling with incidents such
quando as coisas dão erraas fires, strandings, and
do. Lidar com incidentes
collisions, involving large
de incêndios, encalhes e
ships, are becoming more
colisões, envolvendo nacomplex and expensive vios de grande porte, estão
which can easily result in
se tornando mais comgreat claims around hunplexos e caros – podendo
dreds of millions of dollars
facilmente resultar em
or more. Megaships requigrandes sinistros na casa
re specialized tugboats and
das centenas de milhões
a port of refuge capable of
de dólares, ou mais. Megaharboring them, which rainavios requerem rebocases rescue operation costs.
dores especializados e um
The occurrences and graporto de refúgio capaz de
vity of fires in container
abrigá-los, o que aumenta
ships has also gained attenos custos da operação de
tion. Among other things,
salvamento.
dangerous goods, such as
As ocorrências e gravichemicals or batteries, are
dade dos incêndios em
ever more transported by
navios porta-contêineres
containers. This can repretambém têm se destacado.
Alfredo Chaia é presidente do Clube Internacional de
Seguros de Transporte (Cist)
sent a serious fire hazard
Entre outras, mercadorias
if they are incorrectly deperigosas, como produtos
Alfredo Chaia is Clube International de Seguros de Transporte
(International Club of Insurance Transport - Cist) president
clared or storaged, to the
químicos e baterias, são
point of it becoming the
cada vez mais transportadas em contêineres. Isso pode representar um sério main reason behind this sort of claim today, as the
risco de incêndio se forem declaradas ou armazena- occurrence of such cases has risen 10% in relation to
das incorretamente, a ponto de ser tornar a causa- the previous year. Since many smaller occurrences
-raiz desse sinistro a bordo hoje, tendo sua ocorrên- and near accidents are not reported, the real number
cia aumentada em 10% em relação ao ano anterior. is probably much bigger.
Como certamente muitas ocorrências menores e Despite these challenges, some factors have contriquase acidentes não são relatados, o número real buted to the rise in vessel safety, and the reduction of
life, environmental and material losses. One of them
provavelmente é muito maior.
A despeito desses desafios, alguns fatores têm contri- is the Port State Control (PSC) - the inspection of
buído para aumentar a segurança das embarcações foreign ships in national ports to verify the shipping
e as perdas de vidas, danos ambientais e materiais. conditions, and if the equipment follows interna-
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tional safety rules and
Um deles é o controle de
Mercadorias perigosas, como produtos
documentation,
strucPort State Control (PSC)
químicos e baterias, são cada vez mais
tural and watertightness
- inspeção de navios estransportadas em contêineres. Isso
conditions,
propulsion
trangeiros em portos naand
auxiliary
machinery,
cionais para verificar se
pode representar um sério risco de
pollution prevention, and
as condições da embarcaincêndio se forem declaradas ou
working conditions for
ção e de seus equipamenarmazenadas incorretamente
the crew. These measutos cumprem as normas
res, allied to the improinternacionais de seguvement of vessel projects
rança, proteção e meio
Dangerous goods, such as chemicals
and technology, besides
ambiente. As inspeções
or batteries, are ever more transported
the advancement in the
incluem a verificação dos
by containers. This can represent a
management of risk, have
certificados e documenreduced the occurrence in
tação, condições estrutuserious fire hazard if they are
the long run.
rais e de estanqueidade,
incorrectly declared or storaged
Currently, shipwreck resistemas de emergência,
present over 75% of the
radiocomunicação, segutotal reported losses. The contributing factors inrança contra incêndios, propulsão e máquinas auxiclude bad weather, floodings and water leakage, and
liares, prevenção à poluição e condições de trabalho
engine problems. For these situations, insurance for
da tripulação. Estas medidas, aliadas às melhorias
hull and machinery damages, and damage liability
nos projetos e na tecnologia dos navios, além dos
by third parties are the main mechanisms for finanavanços na gestão de riscos, têm reduzido as ocorcial protection.
rências no longo prazo.
The ship’s hull and furnishing insurance is contracAtualmente, os naufrágios representam mais de 75%
ted by the proprietors to mitigate the financial losses
das perdas totais relatadas. Os fatores contribuintes
for damages caused by accidents, while the machiincluem mau tempo, inundações e entrada de água
nery insurance mitigates the eventual damages to
e problemas no motor. Para essas situações, os seguthe equipement. Both are part of the Hull & Machiros para danos ao casco e máquinas e os de responnery (H&M) insurance contract which can be extensabilidade por danos a terceiros são os principais
ded to cover war and strike risks, which cause delays
mecanismos de proteção financeira.
and rise in costs.
O seguro do casco e mobiliário do navio é feito pelo
As for the Protection and Indemnization (P&I) inseu proprietário para mitigar os prejuízos finansurance, provided by P&I clubs, which operate as
ceiros por danos a embarcação em decorrência de
mutuals between shipowners. It covers third party
acidentes, enquanto o seguro de máquinas mitiga
liability, and risks that are not covered by any other
os eventuais danos aos equipamentos. Ambos fapart of the standard H&M contract and other polizem parte do seguro Hull & Machinery (H&M) que
cies, besides other risks that are not related to the
também pode ser estendido para cobrir coberturas
ownership of the vessels, such as demands pertaide risco de guerra e de greve, que causam atrasos e
ning to the crew, or complaints related to the cargo.
aumento nos custos. Já o seguro de proteção e inThus, it is clear that there’s still a lot of improvement
denização (P&I) é fornecido pelos clubes P&I, que
needed for the controls, and for the modernization
operam no formato de um mútuo entre os armaof the regulation to prevent fires, too, especially in
dores. Ele cobre as responsabilidades para com terlarger ships!
ceiros e os riscos que não são cobertos em nenhuma
outra parte do H&M padrão e outras apólices, além
de outros riscos que estão
relacionados com a proAtualmente, os naufrágios representam
priedade da embarcação,
mais de 75% das perdas totais relatadas,
como as reivindicações
sendo que os fatores contribuintes
pertinentes à tripulação
ou reclamações quanto à
incluem mau tempo, inundações e entrada
carga. Assim, fica claro
de água e problemas no motor
que ainda é preciso melhorar os controles e moCurrently, shipwreck represent
dernizar a regulação da
prevenção de incêndio,
over 75% of the total reported losses.
principalmente em naThe contributing factors include bad
vios maiores!

weather, floodings and water leakage,
and engine problems
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Segunda edição do sandbox
A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publicou
a Consulta Pública para o novo
edital do seu Sandbox, projeto
de inovação para o setor de seguros do País. A primeira edição,
em 2020, selecionou 11 projetos
voltados para a inovação de produtos e serviços no mercado de
seguros. Parte dos projetos selecionados já virou realidade com
a criação de seguradoras digitais.
Desta vez, poderão ser selecionados até 15 projetos. Após a aprovação, a superintendência concederá uma autorização
para que essas empresas possam operar no setor com
regras diferenciadas por 36 meses.

Volume recorde no 1º trimestre
A sétima edição do Boletim
IRB+Mercado,
relatório
da
plataforma IRB+Inteligência,
aponta variação positiva do
mercado segurador no primeiro trimestre de 2021. A análise,
com foco nos seguros de danos, responsabilidades e pessoas, indica que o setor registrou
volume recorde e faturou R$
32,5 bilhões nos três primeiros meses do ano, 12,2% a mais
que em igual período de 2020.
Separadamente, o faturamento
em março fechou em R$ 11,5 bilhões, alta de 14% na
comparação com o mesmo mês no ano passado. É o
décimo mês consecutivo de alta.

Conexão APTS
A Associação Paulista dos Técnicos de Seguro lançou uma nova
série de vídeos em seu canal no
YouTube – o “Conexão APTS”.
Com duração média de dez minutos, cada vídeo aborda um aspecto de um mesmo tema, em
análises que se complementam.
O tema de estreia são as atualizações dos seguros de danos
massificados e grandes riscos
(Circular 621/21 e Resolução CNSP 407/21). Nivaldo dos
Santos, experiente profissional do mercado, participou
do primeiro vídeo com a apresentação dos impactos das
novas regulamentações sobre os produtos de seguros.
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Sandbox’s second edition
The Superintendence of Private
Insurance (Susep) has published
a public consultation on the new
edict for its Sandbox, an innovation project for the insurance
sector in Brazil. The first edition,
published in 2020, selected 11 projects concerning product and services innovation in the insurance
market. Some of the drafted projects have already become a reality with the creation of digital insurers. This time around, up to 15
projects may be selected. After the
approval, the superintendence will concede an authorization for these companies to operate in the sector following
different rules for a period of 36 months.

Record volume in the first quarter
The seventh edition of the IRB+Mercado Bulletin, a report of
the IRB+Inteligência platform,
points to a positive variation for
the insurance market in the first
quarter of 2021. The analysis,
focused on damage insurance,
liability and personal, indicates that the sector has registered a record volume and gained
R$32,5 billion in the first three
months of the year, 12,2% more
than the same period of 2020.
Separately, the March gainings
closed at R$11,5 billion, 14% higher in comparison to
the same month last year. This is the tenth consecutive
month of the upwards trend.

The APTS Connection
The Paulista Association of Insurance Technicians (APTS) has
launched a new video series on
its YouTube channel - the “Conexão APTS”. With a ten minutes, each video covers an aspect
of the same theme, in complementary analysis. The debut
theme is the updates on mass
damages and large risks (Release 621/21 and resolution CNSP
407/21). Nivaldo dos Santos, an experienced professional of the market, took part on the first video with a
presentation on the impacts of the new regulamentation on insurance products.

PERISCOPE
Reforços para garantir crescimento
A Sompo Seguros contratou
dois profissionais para contribuir com a estratégia de crescimento da empresa estabelecida até 2023. Rafael dos Santos
Manoel assume a Superintendência de Auditoria Interna.
Já Priscila Cardoso é a nova
gerente comercial de Bancos e
Affinity. Rafael é formado em
Sistemas de Informação (Universidade Mackenzie) e em Gestão em Tecnologia
da Informação (Unip). Possui 17 anos de experiência
em auditoria e controle interno no setor. Priscila é
pós-graduada em Marketing e Mídias Digitais (FGV),
com 30 anos de atuação nos segmentos de serviços
financeiros e seguros.

Busca por planos mais baratos
O interesse pela portabilidade
de carências (troca de planos de
saúde com períodos de carência
e de cobertura parcial temporária para doenças ou lesões preexistentes já cumpridos) cresceu
quase 50% nos primeiros quatro
meses deste ano em relação a
igual período de 2020. É o que
mostra relatório de acompanhamento de protocolos de portabilidade emitidos pelo Guia ANS,
ferramenta da Agência Nacional
de Saúde Suplementar. De janeiro a abril, foram gerados 122.678 protocolos, quase 40
mil a mais em face do quadrimestre de 2020 (83.081). O
principal motivo informado pelos usuários é a busca por
planos mais baratos.

União e conquista do mercado
Considerada pioneira no seguro
de celulares no Brasil, a Pitzi se
uniu recentemente à startup Komus, que também atua neste tipo
de negócio. Com a aquisição, a
expectativa da Pitzi é triplicar o
crescimento este ano em relação
a 2020, cujo avanço foi de 85%.
O objetivo da união é acelerar
a transformação do segmento
mobile pela empresa e assumir
a liderança no mercado. Além
disso, pretende ampliar o portfólio de soluções para dispositivos móveis na área de insurtech com a expertise e
a inovação da Komus.

Backup to guarantee growth
The Sompo Seguros insurance company has contracted two
professionals to contribute to
the company’s growth strategy
set for 2023. Rafael dos Santos
Manoel takes up the position of
Superintendent of the Internal
Audit. In her turn, Priscila Cardono is the new commercial
manager of Banks and Affinity.
Rafael’s graduated in Information Systems (Mackenzie University) and in Information
Technology Management (Unip). He has 17 years of experience in auditing and internal control in the sector.
Priscila is a post graduate in Marketing and Digital Media
(FGV), with 30 years of acting in the financial services
and insurance segment.

In the search for cheaper plans
The interest for portability of
needs (exchanging healthcare
plans with periods of need and
temporary partial coverage for
pre existing illnesses and injuries already completed) has
grown 50% in the first four months of this year in relation to
the same period of 2020. This
is what’s shown in the protocol
accompanying report for portability published by Guia ANS, a
branch of the National Supplementary Health Agency. From
January to April, 122.678 protocols were registered, almost 40 thousand more than in the four-month period
of the 2020 (83.081). The main reason for this, as informed by users, is the search for cheaper plans.

Union and market conquest
Considered a pioneer in mobile
insurance in Brazil, Pitzi has recently merged with the Komus
startup, which also acts in this
kind of business. With the acquisition, Pitzi’s prospect is to triple
its growth this year in relation to
2020, when it saw a growth of 85%.
The objective of the union is to
accelerate the transformation of
the mobile segment through the
company and to assume leadership of the market. Besides this, it aims to amplify the solutions portfolio for mobile devices in the insurtech area
with Komus’ expertise and innovation.
INSURANCE CORP
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PERISCÓPIO
Liderança estratégica

PERISCOPE
Strategic leadership

A Marsh anunciou a nomeação
de Paula Lopes como líder regional da Marsh Specialty. Nessa função, Paula terá o papel de
alavancar a estratégia de especialidades para acelerar o crescimento da Marsh, adaptando as
entregas da companhia às necessidades específicas de indústrias
como energia, aviação, crédito,
marine, entre outras. A executiva
se reportará a Lucy Clarke, presidente global da Marsh Specialty,
e a Ricardo Brockmann, CEO da Marsh América Latina
e Caribe. Paula continuará assumindo as funções de sua
atual posição como líder regional de Placement.

Marsh announced Paula Lopes
nomination as Marsh Specialty
regional Leader. In charge, Paula
will have the role of leveraging
the Specialty strategy to accelerate Marsh's growth, adapting
the company's deliveries to the
specific needs of industries such
as energy, aviation, credit, marine, among others. The executive
will report to Lucy Clarke, global
president of Marsh Specialty,
and Ricardo Brockmann, CEO of
Marsh Latin America and the Caribbean. Paula will continue to keep the roles of her current position as regional
leader in Placement.

Mais acesso à proteção no campo

More access to protection in the country side

A Confederação Nacional da
Agricultura e Pecuária do Brasil
entregou à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, propostas
para o Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2021/2022. As sugestões foram construídas junto às
federações de agricultura e pecuária nos Estados, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural,
sindicatos e produtores. A CNA
pede R$ 15 bilhões do Tesouro
para equalizar taxas de juros de
linhas de crédito, R$ 1,6 bilhão
ao Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural
(PSR), além de alterações regulatórias para impulsionar
e baratear oferta de crédito privado ao setor.

The Brazilian National Confederation of Agriculture and Livestock delivered to the Minister of
Agriculture, Tereza Cristina, proposals for the Agricultural and
Livestock Plan (PAP) 2021/2022.
Suggestions were made together
with agriculture and livestock in
the States Federations, the National Service for Agri Learning,
unions and producers. The CNA
is asking for R$ 15 billion from
the Treasury to equalize interest rates on credit lines, R$ 1.6
billion from the Subsidy Program to Agri Insurance Premium (PSR), in addition to regulatory changes to boost
and lower rates to the offer private credit to the sector.

Inovação e empreendedorismo
O Conexão Futuro Seguro
2021, realizado pela Fenacor,
os Sincors e a ENS, já está com
as datas, programação definida
e inscrições abertas. A etapa de
São Paulo acontece no dia 23
de agosto. O evento terá como
pilares a inovação, o empreendedorismo e o digital, com
foco na corretagem de seguros,
além de sortear um smartphone e um notebook entre os participantes. Para o presidente do Sincor-SP, Alexandre
Camillo, “o evento vai abrir novos horizontes para o
corretor se preparar para o cenário pós-pandemia”.
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Innovation and Entrepreneurship
The Conexão Futuro Seguro2021event, carried out by Fenacor, Sincors and ENS, has already a schedule and enrollment
opened. The São Paulo stage
takes place on August 23rd.
The event will have as pillars
innovation, entrepreneurship
and digital, with a focus on insurance brokerage, in addition
to raffling a smartphone and
a notebook among the participants. According to Sincor-SP ‘s president, Alexandre
Camillo, “the event will open new horizons for the
broker to prepare for the post-pandemic scenario”.

