INSURANCE CORP • Ano VII • Edição 38

ano VII – edição 38 - setembro/outubro 2021 – R$ 25,00

REVISTA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE RISCOS

Expertise internacional em seguros
ZURICH APRESENTA SOLUÇÕES EM VÁRIOS CANAIS

International insurance expertise
ZURICH PRESENTS MULTICHANNELS SOLUTIONS

insurancecorp.com.br

Diretores-executivos Rafael Ramalho (Personal Lines),
Marcio Benevides (Distribuição) e Roberto Hernández (Seguros Corporativos)
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O mercado brasileiro de seguros sempre se distinguiu entre os vários segmentos da economia
com sua extraordinária pujança e a forma criativa
como se posiciona perante o consumidor. Mesmo na fase aguda da pandemia, soube se reinventar. Novos produtos e serviços foram lançados, trazendo fôlego renovado nos negócios em
um momento de crise sanitária. Corretores utilizaram várias ferramentas tecnológicas para angariar mais clientes e estes, por sua vez, ficaram
assistidos em suas necessidades. Este cenário foi
desenhado e esmiuçado durante o maior evento
do setor – a Conseguro 2021, realizada de forma
online na última semana de setembro.
A conferência reuniu mais de cem especialistas que
debateram vários temas: ASG, regulação, sustentabilidade, percepções e tendências do novo consumidor, desafios do open insurance, comunicação
em uma sociedade em transformação, gestão de
risco, infraestrutura de transporte, seguro auto versus proteção veicular, LGPD e segurança jurídica.
Autoridades do porte do ministro Luiz Fux (presidente do Supremo Tribunal Federal), Adolfo
Sachsida (Ministério da Economia), Paulo Rabello
(presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar), Solange Vieira (então superintendente da
Susep), e Marcio Coriolano (presidente da CNseg)
justificaram o alto grau de importante do acontecimento. Insurance Corp fez uma cobertura especial
sobre a Conseguro, destacando os momentos mais
importantes do evento.
Na matéria de capa de IC, a seguradora Zurich revela toda a sua expertise em diversas ações. Presente
no Brasil há mais de 80 anos, a companhia objetiva
ser também um dos grupos mais responsáveis e de
maior impacto do planeta. Além disso, a Zurich se
evidencia pela sustentabilidade, um dos pilares estratégicos de sua atuação no Brasil.
Nesta edição há mais alguns destaques: entrevista exclusiva com a CEO da Coface Brasil, Rosana
Passos de Padua, e artigos assinados por Sergio Ruy
Barroso de Mello, sócio-fundador da Pellon Advocacia, e Luane Fernandes, COO da Fitinsur. E também prestamos uma homenagem ao Dia do Corretor de Seguros, entre outras matérias de interesse.

The Brazilian insurance market has always distinguished itself among the various segments of the
economy for its extraordinary strength and the creative way in which it places itself before the consumer. Even in the acute stage of the pandemic, it
was able to reinvent its actions. New products and
services were launched, bringing new strength to
business at a time of health crisis. Brokers used various technological tools to attract more customers
and these were, in turn, helped in their needs. This
landscape was described and analyzed during the
largest event in the sector – Conseguro 2021, held
online in the last week of September.
The meeting brought together more than one hundred experts who debated various topics: ESG, regulation, sustainability, new consumer perceptions
and trends, open insurance challenges, communication in a changing society, risk management,
transport infrastructure, auto insurance versus
vehicle protection, the Brazilian law of data protection and legal certainty. The presence of key
personalities such as Justice Luiz Fux (President of
the Federal Supreme Court), Adolfo Sachsida (Ministry of Economy), Paulo Rabello (president of the
National Supplementary Health Agency), Solange
Vieira (then superintendent of Susep), and Marcio
Coriolano (president of the CNseg) demonstrate
the significance of the event. Insurance Corp features a special coverage of Conseguro, highlighting
the most important moments of the event.
In IC’s cover story, insurance company Zurich reveals all its expertise in various actions. Operating
in Brazil for over 80 years, the company also aims
to be one of the most responsible and impactful
groups on the planet. In addition, Zurich stands out
for its sustainable action, one of the strategic pillars
of its operations in Brazil.
Other highlights of this edition are: an exclusive
interview with the CEO of Coface Brasil, Rosana
Passos de Padua, and articles written by Sergio Ruy
Barroso de Mello, founding partner of Pellon Advocacia, and Luane Fernandes, COO of Fitinsur. And
we also pay tribute to the Insurance Broker Day,
among other matters of interest.

Boa leitura!

Good reading!
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DIÁLOGO

Retomada da economia em 2022
Economic recovery in 2022
Por/by: Márcia Kovacs
With a degree in Mathematics, a MBA in Finance and
Risk, and a Master degree in
Actuarial Science and Accounting, Coface Brasil’s CEO,
Rosana Passos de Padua, has
almost 40 years of professional experience. She has
worked in the areas of finance, credit, risk management,
strategic planning, mergers
and acquisitions, insurance
and reinsurance, corporate
governance (auditing, internal controls and compliance) and human resources in
multinational corporations.
Rosana was also Lavoro Holding (Grupo Pátria) CFO
and, before that, Corporate
Governance at Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN)
Group Director, in addition
to having held several positions at BASF. In October, the
executive completed seven
months in charge of at Coface. “I see a landscape of opportunities for our customers
and for companies that are still not familiar with the benefits of credit insurance and the advice services we have to
offer,” said Rosana in an exclusive interview to IC.

Insurance Corp – Como tem sido o desafio ao comandar uma das maiores empresas de crédito no Brasil?
Rosana de Padua – O time excelente que encontrei
aqui tem facilitado bastante a minha chegada e a melhor compreensão sobre os negócios. Temos muitos
desafios, mas, seguramente, temos muito a oferecer ao
mercado e crescer de forma sustentável. É um desafio
muito interessante!

Insurance Corp – How challenging has it been to
run one of the largest credit companies in Brazil?
Rosana de Padua – The excellent team I found here
has greatly facilitated my arrival and gave me a better understanding of the business. We have many
challenges, but we certainly have a lot to offer the
market and also to grow sustainably. It’s a very interesting challenge!

IC – O mercado está se adaptando aos poucos, após
muitos obstáculos sanitários, econômicos e políticos.
Qual o horizonte que avista para o próximo ano?
RP – Estamos em fase de retomada e acreditamos que
2022 será um ano de crescimento, mas ainda de riscos
que precisam ser monitorados, tais como a crise hídrica e as interrupções nas cadeias de fornecimento. Eu

IC – The market is adapting slowly, after many sanitary, economic and political obstacles. What is
your outlook for next year?
RP – We are still in the recovery phase and we believe that 2022 will be a year of growth, but many risks
need to be monitored, such as the water crisis and
interruptions in supply chains. I see a landscape of
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Coface Brasil/Divulgação

Graduada em Matemática,
com MBA em Finanças e
Riscos, e mestre em Ciências
Atuariais e Contábeis, a CEO
da Coface Brasil, Rosana Passos de Padua, possui quase
40 anos de experiência profissional. Atuou nas áreas de
finanças, crédito, gestão de
riscos, planejamento estratégico, fusões e aquisições,
seguros e resseguro, governança corporativa (auditoria,
controles internos e compliance) e recursos humanos
em empresas multinacionais.
Rosana também foi CFO da
Lavoro Holding (Grupo Pátria) e, antes disso, diretora
de Governança Corporativa
do Grupo da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN),
além de ter ocupado vários
cargos na Basf. Em outubro,
a executiva completou sete
meses à frente da Coface.
“Eu vislumbro um cenário
com oportunidades aos nossos clientes e para as empresas que ainda não conhecem os benefícios do seguro de crédito e dos serviços de informação que oferecemos”, afirmou Rosana em entrevista exclusiva à IC.

DIALOGUE
vislumbro um cenário com
oportunidades aos nossos
clientes e para as empresas
que ainda não conhecem
os benefícios do seguro de
crédito e dos serviços de
crédito que oferecemos.

Temos muitos desafios, mas,
seguramente, temos muito a
oferecer ao mercado e crescer
de forma sustentável
We have many challenges,
but we certainly have a lot
to offer the market and also
grow sustainably

IC – Você confia na retomada da economia em
2022?
RP – Sem dúvida alguma.
Acreditamos que a retomada da economia acontecerá
em um momento muito adequado para o gerenciamento mais eficaz dos riscos de crédito.

opportunities for our customers and for companies
that are still not familiar
with the benefits of credit
insurance and the credit
services we have to offer.
IC – Do you trust the economic recovery in 2022?
RP – No doubt I do. We believe that the economic recovery will take place at a very
suitable time for more effective credit risk management.

IC – O mercado de crédito e riscos sofreu muita volatilidade neste ano atípico e com várias alterações na
cotação do dólar?
RP – Estes quase dois anos de pandemia da covid-19
nos mostraram a resistência e a resiliência de alguns
setores da economia. Muitas empresas estão saindo
mais fortes dessa fase, enquanto outras ainda estão sobrevivendo por conta de benefícios diretos ou indiretos por parte de governos de diversos países em suas
economias. O câmbio depreciado é uma alavanca para
as empresas exportadoras, pois muitas delas tiveram
ótimos resultados durante a crise. Para setores muito
dependentes de importações a situação é oposta porque, além do impacto do câmbio nas compras, estão
enfrentando escassez de produtos.

IC – Has the credit and risk markets suffered a lot
of volatility in this atypical year, especially with several changes in the US dollar exchange rate?
RP – After almost two years of the Covid-19 pandemic, we have seen the stability and resilience of
some sectors of the economy. Many companies are
coming out of this phase stronger, while others are
still surviving because of direct or indirect economic stimuli from governments of different countries. The depreciated exchange rate is a lever for
exporting companies, as many of them had excellent
results during the crisis. For sectors that are highly
dependent on imports, the situation is the opposite
because, in addition to the impact of the exchange
rate on purchases, they are facing product shortages.

IC – De que maneira a Coface trata questões relativas
à equidade de gênero, inclusão e diversidade?
RP – Quem conhece minha trajetória sabe do meu
grande comprometimento com a diversidade de uma
forma mais ampla. Na Coface, encontrei uma empresa que não só discursa sobre a diversidade, mas que a
pratica no seu dia a dia. Hoje, por exemplo, mais de
60% das posições de liderança da empresa no Brasil são
ocupadas por mulheres. Isso já é uma prova de diversidade para o setor de seguro no ambiente financeiro.

IC – How is Coface addressing issues related to gender equity, inclusion and diversity?
RP – Those who know my professional history are aware
of my great commitment to diversity in broader terms.
I have found at Coface a company that not only talks
about diversity, but that practices it in its daily life. Today, for example, more than 60% of the company’s leadership positions in Brazil are occupied by women. This
is already a testament to the diversity of the insurance
sector within the financial environment.

IC – Neste processo, o que a senhora destacaria de
mais importante?
RP – Há um aspecto relevante que quero enfatizar.
É a inclusão das pessoas e
o fato de fazê-las sentirem-se confortáveis com acolhimento e sem preconceitos. Nós acreditamos
que um ambiente diverso
é mais produtivo, saudável,
criativo e muito mais humano. Então é exatamente isso que queremos ser e
que de fato somos.

IC – What would you highlight as the most important in this process?
RP – There is a relevant
aspect that I want to emphasize: the inclusion of
people and making them
feel comfortable through
acceptance and having no
prejudice. We believe that
a diverse environment is
more productive, healthy,
creative and much more
humane. So that’s exactly
what we want to be and
what we really are.

Estes quase dois anos de pandemia
da covid-19 nos mostraram a
resistência e a resiliência de alguns
setores da economia
After almost two years of the
Covid-19 pandemic, we have seen
the stability and resilience of some
sectors of the economy

INSURANCE CORP

7

2021 INSURANCE CORP AWARDS

Homenagem aos destaques do setor
Tribute to market highlights

Em tempos de pandemia do coronavírus é preciso adaptar-se às mudanças. O mercado entende isso como uma
responsabilidade e cumpre seu papel. Eventos do setor,
transformados em lives e seminários online, transmitem
debates enriquecedores. Homenagens também se adaptam à velocidade dos acontecimentos. Este foi o caso do
tradicional 2021 Insurance Corp Awards, com a entrega
do Troféu “Melhores do Seguro e Resseguro” (foto) aos
destaques do segmento, transmitido pelo canal da Revista Insurance Corp no YouTube, no dia 26 de outubro.
Na ocasião, seguradoras, resseguradoras, brokers de resseguro, corretoras de seguro, prestadores de serviços especializados e personalidades foram distinguidos. Os participantes da pesquisa foram convidados a avaliar, também,
segmentos que prestam serviços especializados ou complementares ao setor. O diferencial desta premiação está
na forma escolhida para análise, formato inédito no setor.
As categorias avaliadas foram assim estabelecidas: Agilidade na aceitação de riscos; Agilidade na liquidação de
sinistros; Parceria com o corretor; Plano de contingenciamento; Consciência ambiental – ESG; Contribuição para
a diversidade entre pessoas; Inovação Tecnológica; Melhores critérios de subscrição; Posicionamento estratégico; Suporte comercial; Personalidades; Executivos do Ano
e Entidades do Mercado.

In times of a coronavirus pandemic, it is necessary
to adapt to changes. The market understands this as
a responsibility and fulfills its role. Industry events,
transformed into lives and online seminars, communicate enriching debates. Tributes also adapt to the
doings’ speed. This was the case to the traditional
“2021 Insurance Corp Awards”, “Best in Insurance
and Reinsurance”, Trophy to the highlights of the segment (photo), broadcasted on the Insurance Corp magazine YouTube channel, on October 26.
On the occasion, insurers, reinsurers, reinsurance brokers, insurance brokers, specialized service providers and
personalities were distinguished. Research participants
were also asked to evaluate segments that provide specialized or complementary services to the sector. The differential of this award is in the form chosen for analysis,
an unprecedented format in the sector.
The categories assessed were established as follows: Agility in accepting risks; Agility in settling claims; Brokers
partnership; Contingency plan; Environmental awareness – ESG; Contribution to diversity between people;
Tecnologic innovation; Best subscription criteria; Strategic positioning; Commercial support; Personalities; Executives of the Year and Market Entities.

Prestadores de serviços
• Destaque em avaliação de engenharia e patrimônio
• Destaque em serviços jurídicos especializados
• Destaque em leilões presenciais e online

Service providers
• Highlight in engineering and property evaluation
• Highlight in specialized legal services
• Featured in face-to-face and online auctions

Gerenciamento de riscos
• Gestor de Riscos e Seguros do Ano

Risk management
• Risk and Insurance Manager of the Year (AP)
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CONFERÊNCIA

Quebra de recorde em todos os quesitos
Breaking the record in all criteria
A Conseguro 2021 somou mais de 14 mil acessos e superou 2020. Destes, 82% foram feitos
por desktop e 18% via mobile. Total de inscritos passou de 800. Veja os melhores momentos
Conseguro 2021 had more than 14 thousand visits and surpassed the 2020 edition. 82% of these were from
a desktop and 18% via mobile. The total number of subscribers surpassed 800. Check the best moments
O tema “Transformações econômicas, sociais e tecnológicas das últimas décadas e as
repercussões de tudo isso no
mercado segurador” abriu oficialmente a Conseguro 2021 –
Percepções do Brasil de Hoje. Participaram do debate o secretário
de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo
Sachsida, a titular da Susep, Solange Paiva Vieira, o presidente
da CNseg, Marcio Coriolano, e
lideranças do mercado.
Coriolano reconheceu que o Brasil passou por momentos verdadeiramente transformadores nas duas últimas
décadas, de nova ordem mundial, crises econômicas, até
chegar à emergência e superação da pandemia. Segundo ele, o mercado respondeu positivamente aos desafios
observados nas duas últimas décadas. “Os números evidenciam não só o crescimento de receitas, mas também
o desenvolvimento de tecnologias, de processos inovadores e da competitividade no setor”, disse.
Já o secretário Sachsida destacou o avanço de parte da
agenda liberal, sua ajuda em ampliar a resiliência econômica durante a pandemia, a maior crise sanitária dos
últimos 100 anos. A superintendente da Susep, Solange
Vieira, ressaltou que a atualização do marco regulatório
de seguro, vida e previdência e capitalização visa ampliar
seu desenvolvimento, tornando seus produtos acessíveis
a todas as pessoas e setores.
O Brasil pode ir além de um crescimento como o previsto para 2022, em torno de 1,5%, ou até menos. Segundo
os economistas reunidos no painel “Três visões para o
Brasil do amanhã”, neste país de contrastes as dificuldades são grandes, mas há oportunidades de investimento,
como nas áreas de infraestrutura e meio ambiente. “O
setor de seguros necessita de um cenário macroeconômico de queda da inflação, que traz fôlego e renda aos
consumidores, e queda da taxa de juros, que estimula a
tomada de empréstimos. Se tivermos isso, poderemos
seguir pelo menos a trilha de crescimento registrada nas
últimas décadas”, comentou Marcio Coriolano.
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The panel titled ‘Economic, social and technological transformations in the last decades and
their repercussions in the insurance market’ officially opened
Conseguro 2021 – Current Perceptions of Brazil. The Economic
Policy secretary at the Ministry
of Economy, Adolfo Sachsida,
the head of Susep [Private Insurance Superintendency], Solange Paiva Vieira, the president
of CNseg [National Insurance
Companies
Confederation],
Marcio Coriolano, and market leaders participated in the talk.
Coriolano recognized that Brazil has gone through some
truly transformative moments in the last two decades, such
as a new world order, economic crises, until it managed to
resurface and overcome the pandemic. According to him,
the market responded positively to the challenges observed
in the last two decades. ‘The numbers show not only a growth
in revenue, but also the development of technologies, innovative processes and competitiveness in the sector’, he stated.
Secretary Sachsida, in turn, highlighted the advances in liberal reforms and his cooperation in increasing economic
resilience during the pandemic, the biggest health crisis in
the last 100 years. Susep’s superintendent, Solange Vieira,
highlighted that the modernization of the regulatory framework for insurances, private pensions and capitalization
investments aims to further their development, making
their products accessible to all customers and industries.
Brazil can exceed its projected growth for 2022, of around
1.5%, or even less. According to the economists gathered in
the ‘Three visions for the Brazil of tomorrow’ panel, in this
country of disparities, the difficulties are great, but there are
investment opportunities, such as in the areas of infrastructure and the environment. ‘The insurance sector needs a
macroeconomic context of decreasing inflation rates, which
brings some relief and income to consumers, and a drop in
interest rates, which encourages borrowing. If we have that,
we will be able to follow at least the path of growth recorded
in the last decades’, commented Marcio Coriolano.

CONFERENCE

Nova dinâmica e evolução constante
New dynamics and constant evolution
O debate sobre a evolução
do
resseguro
ocorreu no painel “A
ótica do setor de seguros como consumidor
de resseguros”, sob a
mediação de Alexandre Leal, diretor-executivo da CNseg, e com
um time renomado de
painelistas. Próximo de
completar 15 anos de
abertura do mercado,
as operações do setor
deram um salto no País.
Em 2020, os prêmios de resseguros cedidos pelas seguradoras brasileiras somaram R$ 12,5 bilhões (com 70% cedidos às resseguradoras locais), alcançando cerca de 10% dos
prêmios diretos das seguradoras (R$ 126 bilhões).
“Um grande impulso do mercado ocorreu após a abertura definida pela Lei Complementar 126/2007. As receitas de resseguros tiveram expansão acumulada de
47,5%, de 2016 a 2020, ao passo que os prêmios diretos
das seguradoras cresceram 22% em igual período”, assinalou Leal. O presidente da Comissão Estratégica de
Seguros Corporativos da FenSeg, Felipe Smith, destacou que, apesar do número significativo de resseguradores autorizados a operar no Brasil, percebe-se concentração de negócios. “Os limites aceitos de riscos são
majoritariamente baixos, se comparados aos índices
dos mercados globais”, disse Smith.
Para Bruno Freire, CEO da Austral Resseguradora, as
características do mercado brasileiro influenciam o tom
mais cauteloso das operações. Sobre os limites dos riscos,
argumentou: “Em alguns casos, esses limites chegam a
ser cinco ou dez vezes maiores que nos mercados globais, reduzindo a participação das resseguradoras”. Para
ele, a tendência, contudo, é de crescente participação das
destas empresas, sobretudo com a mudança de viés das
taxas também no mercado brasileiro.
As contribuições do arcabouço infralegal são reconhecidas pelo coordenador-geral da Coordenação Geral
de Grandes Riscos e Resseguros da Susep Diogo Ornelas, sobretudo os ajustes ocorridos nos últimos quatro
anos, para a evolução do mercado de resseguros. Ele
cita como ações relevantes normas como a extinção
dos limites de cessão intragrupos, o fim da obrigatoriedade de contratação de resseguro com resseguradores
locais e aumento da cessão em algumas linhas, como
no setor de petróleo.

The debate on the evolution of reinsurance
took place in the ‘The
view of the insurance industry from the
perspective reinsurance consumers’ panel,
mediated by Alexandre Leal, executive director of CNseg, and
with a renowned team
of panelists. Close to
completing 15 years of
open market, the sector’s operations took a
leap in Brazil. In 2020, reinsurance premiums ceded by
Brazilian insurers totaled R$ 12.5 billion (with 70% ceded
to local reinsurers), reaching approximately 10% of direct
insurance premiums (R$126 billion).
‘A great boost in the market took place after the opening
defined by Complementary Law no. 126/2007. Reinsurance revenues had an accumulated expansion of 47.5%,
from 2016 to 2020, while direct insurance premiums
grew 22% in the same period’, Leal stressed. The president of FenSeg’s Corporate Insurance Strategic Commission, Felipe Smith, highlighted that, despite the
significant number of reinsurers authorized to operate in Brazil, there is still business concentration. ‘The
accepted risk limits are mostly low compared to global
market numbers,’ Smith said.
For Bruno Freire, CEO of Austral Resseguradora, the
characteristics of the Brazilian market influence the
more cautious tone of operations. On the risk limits,
he argued: ‘In some cases, these limits are up to five or
ten times greater than in global markets, which reduces
the participation of reinsurers’. For him, there is a trend,
however, for a growing participation of these companies, especially with the change in fee patterns in the
Brazilian market as well.
The contributions of the infralegal framework for the
evolution of the reinsurance market are recognized by
the general coordinator of the General Direction of
Higher Risks and Reinsurance at Susep, Diogo Ornelas, especially in regard to the adjustments made in the
last four years. He cites as relevant actions regulations
such as the extinction of intragroup cession limits, the
end of the obligation to take out reinsurance with local
reinsurers and the increase of cession in some lines,
such as in the oil sector.
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CONFERÊNCIA

Agenda ASG no centro das atenções
ESG Agenda front and center
Referência a compromissos socioambientais e de governança
por parte das empresas, o termo ASG mobilizou os participantes em dois painéis
distintos. A pandemia
da covid-19 disparou
o alerta de urgência
para essas questões
ligadas ao desenvolvimento sustentável. O
setor de seguros não
ficou de fora. Para o
presidente CNseg, Marcio Coriolano, o tema impacta
a atividade seguradora em termos de riscos cobertos
e da gestão das provisões técnicas.
Em sua participação no painel “ASG – A agenda do
futuro já começou”, Coriolano também destacou o
montante de R$ 1,4 trilhão em provisões técnicas necessárias para mitigar riscos, incluindo ASG, dinheiro
aplicado em vários ativos cuja composição, diversidade são monitorados pela regulação federal. “Quanto
mais políticas claras, procedimentos transparentes e
assertivos, esses ativos poderão ser aplicados em empresas com padrões elevados de ASG”.
No painel “Integrações das questões ASG nas operações do setor de seguros”, o economista e ecologista
Sergio Besserman, coordenador Estratégico do Climate Reality Project no Brasil, advertiu: “O conhecimento para o seu próprio negócio torna as seguradoras stakeholders estratégicos para todo o processo.
Empresas certificadas pelas seguradoras sobre riscos
climáticos podem ter diferenciais na hora de fazer
um IPO, por exemplo”. Para Fátima Lima, presidente da Comissão de Integração ASG–CIASG e diretora
de Sustentabilidade da Mapfre, o setor precisa estar
preparado para entender que as questões socioambientais e corporativas podem ser vistas como riscos,
mas também devem ser consideradas oportunidades
de negócio e diferencial competitivo.
A moderadora do painel, Solange Beatriz Palheiro
Mendes, diretora-executiva da CNseg, destacou que
o mercado segurador brasileiro é apontado como liderança em sustentabilidade. “O Brasil é o País com
o maior número de signatários nos Princípios para
Sustentabilidade em Seguros (PSI) constituídos pela
ONU para ser uma referência mundial ao mercado”.

12

SETEMBRO • OUTUBRO / 2021

Standing for environmental, social and
corporate governance commitments by
companies, the term
ESG has been the focus of participants in
two distinct panels.
The Covid-19 pandemic has triggered an
urgent alert for issues
related to sustainable development, and
the insurance sector
is very aware of them.
For the president of CNseg, Marcio Coriolano, the issue impacts the insurance activity in terms of covered
risks and the management of technical provisions.
In his participation in the ‘ESG – The agenda of the
future has already started’ panel, Coriolano also highlighted the amount of R$ 1.4 trillion in technical provisions needed to mitigate risks, including ESG, which is
the amount invested in various assets whose composition and diversity are monitored by federal regulations. ‘With clearer policies and more transparent and
assertive procedures, these assets can be invested in
companies with high ESG standards.’
In the ‘Integration of ESG issues in operations of the
insurance sector’ panel, economist and ecologist Sergio Besserman, Strategic Coordinator of the Climate
Reality Project in Brazil, cautioned: ‘The knowledge
they have for their own businesses makes insurance
companies strategic stakeholders for the entire process. Companies that are certified by insurers on climate risk may have advantages when making an IPO,
for example." According to Fátima Lima, president
of the ASG-CIASG Integration Commission and Sustainability Director at Mapfre, the sector needs to be
prepared to understand that social, environmental and
corporate issues may be seen as risks, but they must
also be considered business opportunities and competitive advantages.
The moderator of the panel, Solange Beatriz Palheiro
Mendes, executive director of CNseg, highlighted that
the Brazilian insurance market is considered a leader
in sustainability. ‘Brazil is the country with the largest
number of signatories to the Principles for Sustainability in Insurance (PSI) created by the UN to be a world
reference to the market’.

CONFERENCE

Grandes riscos e oportunidades à vista
Large risks and opportunities in sight
O tema infraestrutura conta com imensos desafios e infinitas oportunidades
para o mercado segurador. Para criar
um ciclo virtuoso
com entes públicos
e privados, há um
grande empenho das
agências reguladoras, dos governos e
dos especialistas em
seguros para colocar
em prática normas
atualizadas que viabilizem a conclusão do negócio sem disputas judiciais.
Esse foi o ponto central do painel “Cabotagem e Rodovia – Infraestrutura para destravar o Brasil”, do qual
participaram Paulo Rabello de Castro, economista e
Sócio da RC Consultores; Eduardo Nery, diretor-geral
da Antaq; e Renan Essucy Gomes Brandão, Superintendente de Concessão da Infraestrutura da ANTT.
Segundo Rabello de Castro, o governo esforça-se para
retomar a infraestrutura no Brasil, depois da interrupção com as investigações da Lava Jato, a partir de 2014.
“Por conta da pandemia e também de tropeços na área
econômica, não temos o nível de retomada de investimentos que gostaríamos. Por um lado, os governos
federal, estaduais e municipais exercem o papel de
protagonistas em áreas de infraestrutura. No entanto,
esta área está muito prejudicada pelo esmagamento
das despesas correntes obrigatórias”, comentou.
Para Castro, a área de seguros é vital para apoiar os investimentos. Em uma conta básica, valendo-se de estatísticas de investimentos entre 1970, quando foi o ápice
de investimentos em infraestrutura com 7,4% do PIB, e
entre 2017 e 2021, com 1,9%, seria possível nos próximos anos dobrar a participação de seguros no segmento de grandes riscos para algo próximo de 4%. Segundo
Renan Brandão, da ANTT, há previsões de mais de R$
200 bilhões de investimentos em rodovias. “Para isso,
vamos precisar de legislação adequada aos seguros”. Já
Eduardo Nery disse que a Antaq registrou a movimentação de 1,15 bilhão de toneladas de cargas, mesmo em
um contexto de crise, mostrando resiliência e atendendo a sociedade ao evitar o desabastecimento.

The subject of infrastructure involves
immense challenges
and endless opportunities for the insurance market. In order
to create a virtuous
cycle with public and
private entities, great effort is made by
regulatory agencies,
governments and insurance specialists to
implement modernized rules that make
it possible to do business without legal disputes. This was the central point of
the ‘Cabotage and Highways – Infrastructure to unburden Brazil’ panel, with the presence of Paulo Rabello de
Castro, economist and partner at RC Consultores; Eduardo Nery, general director of Antaq [National Agency of
Water Transportation]; and Renan Essucy Gomes Brandão, Infrastructure Concession Superintendent at ANTT
[National Agency of Land Transportation].
According to Rabello de Castro, the government is
making an effort to resume infrastructure investments in
Brazil, after its disruption by Operation Car Wash investigations, beginning in 2014. ‘Due to the pandemic and
also to some setbacks in the economy, we have not yet
recovered the level of investments that we desire. On the
one hand, the federal, state and municipal governments
play a leading role in infrastructure investments. However, this area is greatly inhibited by the weight of mandatory current expenditures’, he commented.
For Castro, insurance is vital to support investments. In
a basic calculation, using investment statistics from 1970,
when infrastructure investments peaked with 7.4% of the
GDP, and between 2017 and 2021, with 1.9%, it would be
possible in the next few years to double the insurance
share in the higher-risk segment to something close to
4%. According to ANTT’s Renan Brandão, some forecasts
indicate more than R$ 200 billion in road investments.
‘For this to happen, we will need laws that are adequate for
insurance’. Eduardo Nery, on the other hand, said that Antaq has recorded the handling of 1.15 billion tons of cargo,
even in this context of crisis, demonstrating resilience and
serving the needs of society by avoiding shortages.
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Governança mais robusta das seguradoras
More robust governance for insurers
A nova norma publicada em julho
deste
ano
pelo
Conselho
Nacional de Seguros Privados
(Resolução
CNSP 416/2021) representa uma clara
evolução do sistema de governança
do setor. Essa foi a
avaliação de Eugênio Felipe, presidente da Comissão
de Governança e
Compliance da CNseg e superintendente de Auditoria Interna da MAG Seguros, durante
o painel “Resolução CNSP 416/2021: fortalecimento da
estrutura de governança”. Ao longo desse tempo, na ótica de Felipe, as empresas foram amadurecendo os seus
sistemas de controles internos, ao ponto dessa resolução não ser tão traumática, pelo menos para a maioria
das empresas.
A coordenadora-geral da Coordenação Geral de Supervisão Consolidada da Susep, Myrian Neves, comentou as mudanças, sobretudo, por se tratar de uma regulação baseada em princípios. “O nosso objetivo, com
essa transformação, é principalmente, desenvolver o
mercado, flexibilizar regras de forma que as empresas
possam trabalhar melhor, com mais eficiência, sempre focadas no consumidor, sem deixar de avaliarem
e manterem a solidez e a estabilidade das empresas”.

The new regulation published last
July by the National Council for
Private Insurance
(CNSP Resolution
416/2021)
represents a clear improvement of the
sector’s governance system. This
was the assessment
of Eugênio Felipe,
chairman of the
CNseg Governance and Compliance Committee and
MAG Seguros Internal Audit Superintendent, during
the ‘CNSP Resolution 416/2021: strengthening the
governance structure’ panel. Over time, in Felipe’s
view, companies have matured their internal control
systems, to the point that this resolution is not really
traumatic, at least for most companies.
The general coordinator of the General Direction of
Consolidated Supervision at Susep, Myrian Neves,
commented on the changes, above all, because these are regulations based on principles. ‘Our objective, with this transformation, is mainly to develop the
market, to make rules more flexible so that companies
can work better, more efficiently, to be always focused
on the consumer, while evaluating and maintaining
the solidity and stability of companies’.

Unidades segregadas

Segregated units

Na opinião de Glaucia Carvalho, presidente da Comissão de Solvência da FenaSaúde e superintendente de
Gestão de Riscos da SulAmérica, o investimento para
os requisitos obrigatórios, daqui a alguns anos, trará
ganho no valor das empresas. Ela também discorreu
sobre as unidades segregadas. “Quando olhamos para
a norma, a separação é obrigatória às empresas classificadas como S1 pela Susep – as de grande porte. Essas separações são proporcionais à exposição do risco,
são esperadas que essas unidades segregadas tragam
recursos especializados, times focados em compliance e riscos. Esse investimento fica proporcional à estrutura de uma S1”, ressaltou”.

In the opinion of Glaucia Carvalho, president of FenaSaúde’s Solvency Committee and SulAmérica’s Risk
Management Superintendent, the investment to comply with the mandatory requirements will bring, in a
few years’ time, gains to the companies’ values. She
also spoke about the segregated units. ‘When we look
at the regulation, separation is mandatory for companies classified as S1 by Susep – that is, the larger ones.
These separations are proportional to risk exposure,
these segregated units are expected to bring specialized resources, and teams focused on compliance and
risks. The investment is proportional to the structure
of an S1’, she pointed out.
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Promoção à saúde: saída que reduz custos
Health promotion: a cost-cutting solution
As lições aprendidas na
pandemia e as principais tendências da assistência à saúde para os
próximos anos foram a
tônica do painel “Saúde:
o Futuro na Pós-Pandemia”. O encontro
reuniu o médico-sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Gonzalo
Vecina, e o professor
Guilherme
Hummel,
head mentor da eHealth
Mentor Institute.
Vecina destacou a necessidade de ampliar investimentos em epidemiologia e na promoção da saúde,
para evitar os impactos de novas pandemias, enquanto Hummel defendeu mais incentivo ao autocuidado
para diminuir o já crônico déficit na oferta de serviços de assistência. O evento contou com moderação de
João Alceu Amoroso Lima, presidente da FenaSaúde
e vice-presidente Ambiental, Social e Governança do
Grupo NotreDame Intermédica.
Na avaliação do médico-sanitarista, o Brasil precisa criar
um serviço de alerta epidemiológico para prever a ocorrência de novos desastres sanitários e um órgão com a
responsabilidade de acompanhar dados de saúde populacional e capacidade para fazer segurança genômica.
Deve, ainda, incentivar a formação de novos epidemiologistas especializados em ciências genômicas nas universidades. “A epidemiologia deve ser vista como ciência fundamental para dar suporte aos planos de saúde e
atender às demandas da assistência”, reiterou Vecina.
Segundo Hummel, se as empresas não incorporarem a
promoção de saúde, não será possível gerar impacto positivo na assistência. Ele lembrou o desequilíbrio entre
oferta e procura de serviços de saúde. Citou um estudo
da Organização Mundial de Saúde que apontava “caos
enorme na atenção básica”, com 7,7 bilhões de habitantes
com 1,3 ou 1,4 patologia por habitante. Para ele, a situação deve perdurar até o final do século, estabilizando-se
a partir de 2050 ou 2060, quando, então, o gap assistencial deve começar a ser reduzido.
Amoroso Lima disse que a FenaSaúde considera bem-vindo
o open health. “Se é para melhorar o acesso e o mercado,
somos a favor”. No entanto, lembrou que a privacidade de
dados e outros aspectos ainda deverão ser desenvolvidos. “O
sonho de consumo era que tivesse prontuário eletrônico,
mas isso ainda é utopia”, pontuou.

The lessons learned
from the pandemic
and the main trends
in healthcare for the
next years were the
focus of the ‘Health:
the
Post-Pandemic
Future’ panel. The
meeting brought together the public health physician and
former president of
Anvisa, Gonzalo Vecina, and professor
Guilherme Hummel,
head mentor of the eHealth Mentor Institute.
Vecina highlighted the need to expand investments in epidemiology and health promotion to avoid the impacts of
new pandemics, while Hummel advocated for further incentives for self-care to reduce the already chronic deficit
in the provision of care services. The event was moderated by João Alceu Amoroso Lima, president of FenaSaúde
and vice president for Environmental, Social and Corporate Governance at Grupo NotreDame Intermédica.
In the public health physician’s assessment, Brazil needs
to create an epidemiological alert service to predict the
occurrence of new health disasters and an agency with the
responsibility of monitoring population health data and
the capacity to provide genomic security. It should also
encourage the training of new epidemiologists specialized
in genomic sciences at universities. ‘Epidemiology must
be seen as a fundamental science to support health plans
and meet the demands in healthcare’, emphasized Vecina.
According to Hummel, if companies do not embrace health promotion, it will not be possible to generate a positive impact on health care.’ He recalled the imbalance
between supply and demand for health services, citing a
study by the World Health Organization that indicated
‘huge chaos in primary care’, with 7.7 billion inhabitants
having 1.3 or 1.4 pathology per inhabitant. For him, the
situation is to last until the end of the century, stabilizing
around 2050 or 2060, when the health care gap would
eventually start to reduce.
Amoroso Lima said that FenaSaúde considers the idea
of ‘open health’ a welcome addition. ‘If it means improving access as well as the market, we are in favor’. However, he reminded that data privacy and other aspects
still have to be further developed. ‘The best scenario
would be to have electronic medical records, but this is
still a utopia’, he stressed.
INSURANCE CORP
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Os desafios impostos pela LGPD

The challenges posed by the LGPD
Os desafios impostos pela Lei
Geral de Proteção
de Dados (LGPD)
ao mercado de seguros foram destaques do painel
“LGPD,
conversa
com o Judiciário”,
que teve a presença do ministro do
Superior Tribunal
de Justiça (STJ), Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Participaram, ainda, deste
painel a diretora da
Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), Miriam Wimmer, e o diretor da Susep, Vinicius Brandi. A
mediação esteve a cargo de Glauce Carvalhal, superintendente Jurídica da CNseg.
Glauce Carvalhal abriu o painel destacando que os desafios são imensos e que a nova lei representa uma mudança de paradigma. “Os dados são essenciais para que
o segurador possa fazer uma análise adequada do risco,
precificá-lo e tornar a sua atividade sustentável”. Mas
alertou que o setor faz distinção dos dados com vistas à
correta precificação do risco, mas não realiza discriminação vedada pela LGDP.
O ministro Cueva, por outro lado, defendeu a importância do modelo de tutela dos direitos individuais. “A
própria LGPD traz um novo conceito de incidência
normativa. O seu modelo inspirador é o Regulamento
Geral de Proteção de Dados da Europa”. Cueva elogiou
a atuação da CNseg e sugeriu a criação de um código de
conduta para o setor segurador. Por fim, o ministro sugeriu que a autoridade de proteção de dados e a Susep
cooperem de maneira mais intensa.
Vinicius Brandi afirmou que a informação é matéria
prima do mercado. E a informação, permitindo o mercado lidar com as incertezas, propiciará eficiência na
relação contratual e para a economia como um todo.
Os preços, definidos de forma justa e compatível com
os ricos do contratante. “Assim, podemos conseguir um
mercado com mais coberturas e acesso a um número
maior de pessoas”, disse. Miriam destacou que vê com
bons olhos o mecanismo da elaboração de códigos de
conduta e guia de boas práticas pelos setores, e parabenizou a CNseg pela elaboração de um guia de boas
práticas como um primeiro esforço nesse sentido.
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The challenges posed by the General
Data
Protection
Law (LGPD) to the
insurance market
were
highlighted
in the ‘LGPD, a
conversation with
the Judiciary’ panel, the presence
of Ricardo Villas
Bôas Cueva, Justice of the Superior
Court of Justice
(STJ). Also participating in this panel
were the director
of the National Data Protection Agency (ANPD), Miriam Wimmer, and the director of Susep, Vinicius
Brandi. The debate was mediated by Glauce Carvalhal, Legal Superintendent of CNseg.
Glauce Carvalhal opened the panel, highlighting that
the challenges are immense and that the new law represents a paradigm shift. ‘Data are essential for insurers to be able to make an adequate assessment of
risk, price it and make their activity sustainable’. But
she cautioned that the sector distinguishes data with
the objective of correctly pricing risk, but it does not
perform any discrimination prohibited by the LGDP.
Justice Cueva, on the other hand, defended the importance of the model of protection of individual rights. ‘The LGPD itself brings a new concept of
applying the law. It is inspired by Europe’s General
Data Protection Regulation’. Cueva praised CNseg’s
performance and suggested the creation of a code of
conduct for the insurance sector. Lastly, the Justice
suggested that the data protection authority and SUSEP cooperate more intensively.
Vinicius Brandi stated that information is the market’s
raw material. And information, allowing the market
to deal with uncertainties, will bring efficiency to the
contractual relationship, as well as to economy as a
whole. Prices will then be fair and compatible with
the contracting party’s risks. ‘Thus, we can achieve
a market with more coverage and access to a greater
number of people,’ he stated. Miriam highlighted that
she welcomes a mechanism for elaborating codes of
conduct and good practice guides by the industries,
and congratulated CNseg for elaborating a good practice guide as a first effort in this regard.
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Open insurance exige debate de ideias
Open Insurance requires an ideas debate
O open insurance é
visto com bons olhos
pelos
seguradores,
uma vez que tem o
objetivo de aumentar
a inclusão securitária.
Mas ainda precisa ser
bem debatido, devido ao fato de o Brasil
ser o primeiro país do
mundo a criar a regulação desse mercado
de seguros aberto.
O painel “Open Insurance – Desafios
da implementação” foi moderado pelo diretor-executivo
da CNseg Alexandre Leal e reuniu Chen Wei Chi, sócio de
Transformação Digital e Inovação para Serviços Financeiros
da EY; Leonardo Brasil, chefe de Departamento de Tecnologia da Informação da Susep, e Thiago Barata, coordenador de
Projetos do Open Insurance da Susep.
Entre os debatedores, os conselheiros da estrutura inicial
responsável pela governança de implementação do Open
Insurance: Danilo Silveira, diretor-executivo da FenSeg;
João Batista Mendes Angelo, presidente da Comissão de
Produto por Sobrevivência da FenaPrevi; Marcio Coutinho Teixeira de Carvalho, diretor da Capemisa Capitalização e Rodrigo Ventura, fundador e presidente do
Conselho da 88i Seguradora Digital. Um ponto relevante
do debate foi a participação do corretor nesse processo.
Todos os participantes avaliaram que o corretor, figura
central na distribuição dos produtos, por atuar como
conselheiro financeiro do cliente terá grandes oportunidades com o crescimento do mercado.
Barata reforçou que o open insurance cria o ambiente para
que consumidores e seguradoras acessem e compartilhem
dados, de forma segura e conveniente. Para Leonardo Brasil
trata-se de iniciativa inovadora, que apresenta grandes desafios. Um deles é a conectividade. Segundo Wei Chi, o open
insurance no Brasil é o primeiro modelo regulado no mundo. “O fato é que estamos todos olhando para open banking
e isto significa que não precisamos recriar a roda”, disse.
Para Silveira, o atual cenário exige humildade de todos. “Precisamos ter a grandeza de corrigir equívocos
rapidamente. Avançar e recuar de forma competente
e rápida”. Já Ventura vislumbra um cenário de grande
crescimento do setor de seguros nos próximos anos.
“Temos uma oportunidade fabulosa, um oceano azul,
em que pessoas das classes C e D, estão à margem do
mercado segurador”, enfatizou.

The idea of ‘open
insurance’ is viewed
favorably by insurers,
as it aims to increase
insurance inclusion.
But it still needs to
be well debated, due
to the fact that Brazil is the first country
in the world to create regulations for
the open insurance
market. The ‘Open
Insurance – Implementation Challenges’ panel was moderated by the Executive Director of CNseg,
Alexandre Leal and brought together Chen Wei Chi, Digital
Transformation and Innovation Partner for Financial Services at EY; Leonardo Brasil, Head of the Information Technology Department at SUSEP, and Thiago Barata, Project Coordinator for Open Insurance at Susep.
Among the debaters were the advisors of the initial
structure responsible for the governance of open insurance implementation: Danilo Silveira, executive director of FenSeg; João Batista Mendes Angelo, president of
FenaPrevi’s Product Commission for Lifelong Insurance;
Marcio Coutinho Teixeira de Carvalho, director of Capemisa Capitalização and Rodrigo Ventura, founder and
chairman of the Board of 88i Seguradora Digital. A relevant point in the debate was brokers’ participation in this
process. All participants considered that brokers, a central figure in the distribution of products, by acting as the
client’s financial advisors, will have great opportunities
stemming from market growth.
Barata reinforced that open insurance creates an environment for consumers and insurance companies to access and
share data in a safe and convenient way. For Leonardo Brasil,
this is an innovative initiative that presents great challenges.
One of them is connectivity. According to Wei Chi, the open
insurance model in Brazil is the first regulated model in the
world. ‘The fact is, we’re all looking at the open banking model
and that means we don’t have to reinvent the wheel,’ he said.
For Silveira, the current scenario demands humbleness
from everyone. ‘We need to have the openness to correct
mistakes quickly. To advance and retreat competently and
quickly’. Ventura, on the other hand, foresees a scenario of
enormous growth in the insurance industry in the coming
years. ‘We have a fabulous opportunity, a blue ocean, in which people from the middle-to-lower classes are on the sidelines of the insurance market’, he emphasized.
INSURANCE CORP
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Produtos qualificados, variedade de
serviços e soluções em vários canais
Quality products, a multi-channel
services variety and business solutions
Uma das maiores seguradoras globais e presente no Brasil há mais de 80 anos, a Zurich
quer ser também um dos grupos mais responsáveis e de maior impacto do planeta
One of the largest global insurance companies, operating in Brazil for over 80 years, Zurich also
wants to be one of the most responsible and impactful groups on the planet
Oito décadas de experiência no mercado de seguros
é um feito extraordinário. E, sobretudo, quando há
ampla retaguarda à atividade dos corretores e uma
gama diversificada de serviços e produtos aos clientes. Essa é a atuação destacada da seguradora Zurich,
que se sobressai com expertise internacional em matéria de soluções de seguros em vários canais. Dois
componentes alçam a companhia ao topo das operações em escala proeminente: a solidez financeira e o
rígido padrão global de conduta.
No caso dos corretores parceiros, há várias linhas de
atuação na estrutura da Zurich em apoio a este importante canal de distribuição. A primeira são as diretorias
regionais à disposição da área comercial da empresa.
“Além de contar com executivos que conhecem profundamente o mercado nas regiões em que atuam, os
profissionais de cada regional auxiliam os corretores no
desenho das propostas, bem como detectam oportunidades nesses mercados”, ressalta o diretor-executivo de
Distribuição da Zurich no Brasil, Marcio Benevides.
Uma segunda linha de atuação abrange os canais de
comunicação com os profissionais, tais como telefone,
grupos de WhatsApp/Teams, entre outros, de forma a
aproximar a seguradora destes parceiros estratégicos.
Outra estratégia fundamental consiste na realização de
treinamentos e eventos, beneficiando uma gama expressiva de corretores – antes e após a decretação da
pandemia da covid-19. Na análise de Benevides, “esta
também é uma forma que a Zurich encontrou para auxiliar os parceiros a conhecerem os produtos e soluções
oferecidos, assim como manter o nível de excelência
desses serviços junto aos clientes”.
O diretor-executivo destaca ainda os diferenciais da
companhia junto aos corretores, que comprovam a valorização deste canal para as ações da seguradora. Entre
eles, se destacam os acordos exclusivos de incentivo à
venda; viagens como tema das campanhas de comercialização; programa de relacionamento; prazo de remuneração diferenciado no pagamento do prêmio com
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Eight decades of experience in the insurance market
is an extraordinary achievement. And all that while
providing ample support to brokers and a diversified
range of services and products to clients. This is the
distinctive performance of insurance company Zurich, which stands out with its international expertise in
terms of insurance solutions in various channels. Two
components raise the company to the top of operations on a prominent scale: its financial strength and a
rigid global standard of conduct.
In the case of partner brokers, Zurich has several
lines of action in its structure to support this important distribution channel. The first is the regional
management available to the company’s commercial
sector. “In addition to having executives who deeply
know the market in the regions in which they operate,
professionals from each region help brokers to design
proposals and detect opportunities in these markets”,
highlights Zurich’s Distribution in Brazil Executive
Director, Marcio Benevides.
A second line of action includes communication
channels with professionals, such as telephone,
WhatsApp/Teams groups, among others, in order to
bring the insurance company closer to these strategic partners. Another fundamental strategy is to provide training and organize events, which benefit a
significant range of brokers – before and after the
declaration of the Covid-19 pandemic. In Benevides’
analysis, “this is also a way Zurich has found to help
partners to get to know the products and solutions
offered, as well as maintain the level of excellence of
these services with customers”.
The executive director also highlights their advantages
for brokers, which prove the value of this channel for
the company’s actions. Chief among them are exclusive sales incentive agreements; travelling as the theme
of marketing campaigns; relationship programs; a special remuneration period for premium payment with
credit cards in vehicle and life products; advisory as-
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cartão de crédito nos produtos auto e vida; auxílio
consultivo para a venda de
produtos; e sistema de cotação e emissão na ponta, com
ferramentas que auxiliam e
proporcionam rapidez no
fechamento do seguro.

sistance for the sale of products; and a quotation and
issuance system that is close
to the final consumer, with
tools that help and speed up
insurance deals.

Cliente no centro das
decisões da seguradora

Customers at the center at
the company’s decisions

É fato incontestável que a
It is an undeniable fact that
variedade de produtos e
offering a variety of products and services simplifies
serviços
disponibilizados
the daily lives of its custopela Zurich facilita o cotidiano de seus clientes, conmers, and this is one of Zurisistindo em diferenciais
ch’s special features. What’s
para a empresa. E mais:
more, products and services can be used as attractiprodutos e serviços podem
ve sales pitches for brokers,
ser utilizados como atraentes argumentos de venda
and they bring together the
aos corretores e integram
company’s
commitments
as promessas da seguradora
with the three targets with
com os três públicos com os
which it interacts.
quais se relaciona.
Customers are the first target. “Their needs are plaO cliente é o primeiro público. “Suas necessidades
ced at the heart of everything the company does”,
são colocadas no coração de
Segundo Benevides, profissionais da Zurich auxiliam corretores no
emphasizes the Personal
tudo o que a companhia faz”,
desenho das propostas e detectam oportunidades nos mercados
Lines at Zurich in Brazil
enfatiza o diretor-executivo
According to Benevides, Zurich professionals help brokers to
Executive Director, Rade Personal Lines da Zurich
design proposals and detect opportunities in the markets
fael Ramalho. The comno Brasil, Rafael Ramalho.
Com o segundo público, seus parceiros – que incluem o pany collaborates with the second target, its partners
corretor –, a empresa colabora para gerar valor mútuo, – which include brokers –, to generate reciprocal
segundo Ramalho. O planeta é o terceiro público: as value, according to Ramalho. Our planet is the third
ações da companhia objetivam ter um impacto positivo target: the company aims to have a clear positive impact on the preservation of the environment.
claro para a conservação do meio ambiente.
Os produtos da empresa materializam estas promes- The company’s products deliver on these commitsas. Adicionalmente, a jornada digital da Zurich dispõe ments. Additionally, Zurich’s digital presence offers
de serviços como assistência 24 horas e inspeção mobi- services such as 24-hour assistance and mobile insle no seguro residencial, que facilitam e agilizam pro- pection for home insurance, which simplify and strecessos. Há também a chatbot Laiz (assistente virtual) e amline processes. Also noteworthy are chatbot Laiz
a recente implantação do autosserviço pelo WhatsApp. (a virtual assistant) and the recent implementation of
Em todos estes casos, o segurado é orientado ao longo self-service via WhatsApp. In all these cases, insured
da sua jornada.
customers are guided all along their journey.
Aos clientes de seguro automóvel, Ramalho explica os To car insurance customers, Ramalho explains the proprocedimentos: “É possível emitir a segunda via da apó- cedures: “It is possible to issue a duplicate of the policy
lice ou do boleto de pagamento, acessar a carteirinha or payment slip, access the digital card, obtain infordigital, obter informações sobre o status de pagamentos mation on the status of payments made with debit or
feitos com cartões de débito ou crédito, bem como sa- credit cards, as well as be informed of any claim status.
ber o status dos sinistros. O cliente pode ainda acionar Customers can also call for assistance, in addition to
assistências, além de acessar também o Zurich Driver, o accessing Zurich Driver, the company’s app that helps
aplicativo da empresa que auxilia os motoristas a acom- drivers to monitor their behavior in traffic”.
panharem seu comportamento no trânsito”.
For home, condominium and business insurance cusJá para os clientes de seguro residencial, de condomí- tomers, as well as insurance for other kinds of propernio, empresarial e de outros equipamentos, o diretor ty, the officer explains that it is also possible to issue
explica que também é possível emitir segunda via da a duplicate of the policy or payment slip, as well as
apólice ou do boleto de pagamento, bem como obter obtain telephone numbers and be transferred to the
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os números e transferência
para assistência 24 horas.
“Além de dar autonomia
ao segurado, essas facilidades ajudam o corretor
a empregar seu tempo no
trabalho consultivo e qualificado junto aos clientes”,
aponta o executivo.
Outros destaques são o pagamento digital para oficinas
credenciadas;
Fast
Flow para pagamento dos
sinistros do seguro de vida;
vistoria mobile em auto;
ofertas de seguro auto para
veículos elétricos e híbridos;
descarte responsável de entulhos e serviço de consultoria ambiental no seguro
residencial;
simplificação
da linguagem do Manual
da Assistência 24h e voucher mobilidade no seguro
auto, bem como a certificação Selo Verde para oficinas
automotivas credenciadas.
“Além disso, a Zurich tem
trabalhado em novos processos de venda construídos
Ramalho: necessidades do cliente são colocadas no coração
para atender às necessidades
de tudo o que a companhia faz
específicas de alguns parceiRamalho: customer needs are placed at the heart of
ros. São processos muito
everything the company does
bem-sucedidos, tanto em
vendas quanto em resultados”, finaliza Ramalho.

24-hour assistance hotline.
“Besides giving autonomy
to the policyholders, these conveniences help the
broker to use his time in
providing consulting and
qualified work for clients”,
suggests the executive.
Other highlights are: digital
payment for accredited repair shops; a Fast Flow agent
for payment of life insurance claims; mobile inspection for cars; car insurance
deals for electric and hybrid
vehicles; responsible disposal of debris and environmental consultancy service
for home insurance; simplification of the language
of the 24h Assistance Manual and mobility vouchers
for car insurance, as well as
the Green Seal certification
for accredited auto repair
shops. “In addition, Zurich
has been working on new
sales processes built to meet
the specific needs of some
partners. They are very successful processes, both in
terms of sales and results”,
concludes Ramalho.

Compreensão dos riscos

Understanding the risks

No rol de diferenciais da companhia, há outro igualmente imprescindível para a dinâmica dos negócios:
o entendimento da dimensão e da complexidade dos
riscos dos clientes corporativos. “A Zurich é uma seguradora que cuida dos riscos das empresas médias e
das grandes corporações, ofertando soluções na medida para cada tipo de risco, além de ser reconhecida
por sua capacidade de inovação na transferência de
riscos e liderança em soluções internacionais”, explica
o diretor-executivo de Seguros Corporativos da Zurich no Brasil, Roberto Hernández.
A empresa auxilia os clientes a mitigarem seus riscos ao
colocar à sua disposição uma comunidade de subscritores altamente qualificados. Assim sendo, a área de Risk
Engineering presta serviços de suporte por meio de um
time próprio de engenheiros especializados, auxiliando
os clientes tanto do ponto de vista preventivo quanto
corretivo, quando houver uma necessidade específica.
“Por ser uma companhia global, com atuação em mais
de 215 países e territórios, oferecemos know-how em
qualquer risco corporativo a partir da experiência e prá-

Among the company’s advantages, one is essential for
the business dynamics: understanding the dimension
and complexity of corporate clients’ risks. “Zurich is
an insurance company that takes care of risks of medium-sized companies and large corporations, offering tailored solutions for each type of risk, in addition
to being recognized for its innovations in risk transfer
and leadership in international solutions”, explains the
Executive Director of Corporate Insurance at Zurich in
Brazil, Roberto Hernández.
The company helps clients to mitigate their risks by
providing them with a community of highly qualified underwriters. Therefore, the Risk Engineering
sector provides support services via its own team of
specialized engineers, helping customers both from
a preventive and corrective standpoint, whenever
there is a specific need.
“As a global company, operating in more than 215 countries and territories, we offer know-how in any corporate risk, based on the experience and practices of
local professionals, and the expertise of more than
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ticas dos profissionais locais
800 risk engineers from all
e da expertise de mais de
over the planet”, highlights
800 engenheiros de risco de
Hernández. The executive
todo o planeta”, reforça Herclaims that Zurich’s advannández. O executivo afirma
tage lies not only in what it
que o diferencial da Zurich
does, but in how it operates. Its team is focused on
não reside apenas no que
meeting the demands of
faz, mas em como faz. Sua
the broker community and
equipe atua focada em atender às demandas da comucustomers, and it seeks to
nidade de corretores e dos
provide sales professionals
clientes e procura repassar
with maximum efficiency
aos profissionais de vendas
in their interactions with
a máxima eficiência em sua
the company.
interação com a companhia.
In this same line of action,
Nesta mesma linha de atuaZurich operates with the
ção, a Zurich se move para
aim of contributing positively to the quality of life
contribuir
positivamente
on the planet. In the corpara a qualidade de vida no
porate insurance sector, it
planeta. Na área de seguros corporativos, exibe uma
offers a range of innovative
gama de soluções inovadoras
solutions that connect sustainability with the reality
que conecta a sustentabilidade com a realidade do negóof each client’s business.
cio de cada cliente. A ideia é
The idea is to help them
ajudá-los em uma transição
to make a resilient ecological transition, with the aim
resiliente, com o objetivo de
of harmonizing economic
harmonizar o desenvolvimento econômico e a condevelopment and environservação ambiental.
mental preservation.
Hernández: área de Risk Engineering presta serviços de
Como exemplos dos serviZurich mentions as examsuporte por meio de um time próprio de engenheiros
ços prestados, a companhia
ples of the services they
Hernández: the Risk Engineering sector provides support
destaca no atendimento
offer in customer service,
services through its own team of engineers
aos clientes soluções para
solutions for international
programas internacionais e de incremento e fortale- programs and actions for increasing and strengthecimento à sustentabilidade das organizações. “Eu res- ning the sustainability of organizations. “I stress Zusalto a proposta de valor da Zurich às empresas que rich’s value proposition to companies that work with
trabalham dentro do marco legal de saneamento”, re- the new sanitation legislation”, affirms Hernández.
afirma Hernández.
In addition, a Risk Engineering tab on the Zurich
Além disso, há uma aba da área de Risk Engineering, website provides free content to customers and nonno site da Zurich, que fornece conteúdo gratuito para -customers, in addition to the Zurich Risk Advisor
clientes e não clientes, além do aplicativo Zurich Risk App, where corporate customers can manage their
Advisor, com o qual os clientes corporativos podem risks. The insurance company also offers specialigerenciar seus riscos. A seguradora ainda oferece pro- zed products that are oriented towards the concept
dutos diferenciados e alinhados ao conceito de sus- of sustainability, such as Zurich4Power, for example
tentabilidade, como o Zurich4Power, por exemplo (see article in this issue).
(veja matéria nesta edição).
For brokers, the insurance company provides traiAos corretores, a seguradora disponibiliza treinamen- ning, webinars and a Broker Academy; engineering
tos, webinars e Broker Academy; portais de riscos de risk and surety bond website; a Quote & Buy tool for
engenharia e de seguro garantia; ferramenta Quote & warranty products, engineering risks, D&O and E&O,
Buy para os produtos de garantia, riscos de engenhei- and the Focal Points service throughout the country.
ra, D&O e E&O e Focal Points de atendimentos em Thus, Zurich stands out in the national and international market by providing a wide and diverse
todo o território nacional.
Assim, a Zurich se notabiliza no mercado nacional e in- range of solutions and programs for business partternacional ao exibir uma ampla e diversificada linha de ners and customers of all magnitudes. As a result,
soluções e programas aos parceiros comerciais e clien- the company has consolidated its position as one of
tes de todos os portes. Como consequência, a compa- the players with the largest expertise in the sector in
nhia consolida sua posição como um dos players com Brazil and around the world.
maior expertise no setor no Brasil e no mundo.
INSURANCE CORP

21

CAPA

Companhia mira em ações sustentáveis
A company focused on sustainable action
Zurich/Divulgação

A Zurich tem
Zurich has susa sustentabilitainability
as
dade como um
one of the strados pilares estegic pillars of
tratégicos
de
its operations.
sua
atuação.
The company
A empresa é
is a signatory to
signatária dos
the Principles
Princípios para
for Responsibo Investimenle
Investment
to Responsável
(PRI), an ini(PRI), iniciativa
tiative of the
da
OrganizaUnited Nations
ção das Nações
(UN) that guiUnidas (ONU)
des the finanque norteia o
cial and capital
mercado finanmarkets in the
ceiro e de casearch for suspitais na busca
tainable devepelo desenvollopment. It is
vimento
susalso a signatory
tentável. Tamof the UN Globém assina o
bal Compact, as
Pacto
Global,
well as supporigualmente da
ting the propoZurich4Power: seguro voltado a painéis fotovoltaicos é umas das soluções sustentáveis da seguradora
ONU,
assim
sitions of the
Zurich4Power: insurance aimed at photovoltaic panels is one of the insurer’s sustainable solutions
como apoia as
Brazilian Green
bandeiras
da
Finance InitiaIniciativa Brasileira de Finanças Verdes (IBFV), entre tive (IBFV), among other similar projects around the
outros projetos semelhantes mundo afora.
world.
Imbuída na redução de CO2, a Zurich passou a inte- Involved in reducing CO2 emissions, Zurich joined
grar a Net-Zero Asset Alliance, também da ONU, com the UN’s Net-Zero Asset Alliance, with a commito compromisso de zerar suas emissões até 2050. Ali- ment to zero emissions by 2050. In fact, Zurich was
ás, a Zurich foi a primeira seguradora a se inscrever the first insurance company to join Business Ambition,
no Business Ambition, em junho de 2019, com a meta in June 2019, with the goal of limiting the increase in
de limitar o aumento da temperatura média global a the global average temperature to 1.5°C above pre1,5°C acima dos níveis pré-industriais. No mesmo ano, -industrial levels. In the same year, it undertook its
assinou o seu roadmap de 1,5°C, que está intimamente 1.5°C roadmap, which is closely linked to its business.
ligado aos seus negócios. Em 2020, o grupo figurou In 2020, the group topped ranking of the Dow Jones
no topo do ranking do Índice Dow Jones de Susten- Sustainability Index, a result of the company’s many
tabilidade, efeitos dos muitos esforços da companhia efforts regarding sustainability, as well as its active
com a sustentabilidade e com seu papel ativo na tran- role in the transition to a more sustainable economy.
sição para uma economia mais sustentável.
Thus, by assuming its role in the sustainability of our
Dessa forma, ao assumir seu papel na sustentabilidade planet, Zurich launches products that fully meet this
no planeta, a Zurich lança produtos que atendem ple- objective, such as Zurich4Power. This insurance is
namente esse objetivo, como é o caso do Zurich4Power. aimed at photovoltaic panels, which serves both the
Trata-se de um seguro voltado a painéis fotovoltaicos, distributed generation and centralized generation
que atende tanto aos mercados de geração distribuí- markets, both intended for the production of clean
da quanto de geração centralizada, ambos destinados and renewable energy. The first one encompasses
à produção de energia limpa e renovável. O primeiro systems that are generally installed on roofs and on
engloba os sistemas geralmente instalados em telhados the facades of private homes and the second is re-
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Imbuída na redução de CO2, a empresa passou a integrar importante iniciativa da ONU, com o compromisso de zerar emissões até 2050
Involved in reducing CO2 emissions, company joined important initiative of the UN, with a commitment to zero emissions by 2050

e fachadas de domicílios particulares e o segundo está
relacionado aos projetos das empresas e, também, aos
leilões governamentais de energia.
"O Zurich4Power tem cobertura abrangente e inovadora para os riscos relacionados à instalação, montagem e operação de painéis solares, seja para pessoas físicas, seja para empresas – de qualquer porte
ou área de atuação. O produto tem como propósito
apoiar os clientes, donos do novo equipamento, integradores ou mesmo fabricantes em seus desafios de
sustentabilidade, que é uma bandeira que a Zurich
abraça cada vez mais em nível mundial", informa informa o diretor Roberto Hernández
Segundo ele, a comercialização do Zurich4Power é
feita por meio dos canais bancários, com instituições
financeiras parceiras da Zurich e, também, pelos
corretores. O diretor lembra que o produto se diferencia por combinar coberturas em uma única apólice, tornando desnecessária a contratação de duas ou
mais apólices, como ocorre com outros players do
mercado segurador.
O lançamento do Zurich4Power integra outras iniciativas da Zurich com a sustentabilidade em âmbito
global. Uma dessas promessas foi pactuada em 2017,
quando o grupo segurador se engajou em fazer investimentos globais de impacto no valor de US$ 5 bilhões até 2022. A companhia superou esse valor em
2020, quando registrou US$ 5,8 bilhões em investimentos de impacto, compensou o equivalente a 2,9
milhões de toneladas de emissões de carbono e melhorou a vida de 3,7 milhões de pessoas, com ações
que incluem investimentos em green bonds e em infraestrutura limpa, como parques eólicos e solares.

lated to corporate projects and also to government
energy auctions.
“Zurich4Power provides a comprehensive and innovative coverage for risks related to the installation,
assembly and operation of solar panels, both for individuals and companies of any size or field of business. The product is intended to support customers
who own new equipment, integrators or even manufacturers in their sustainability challenges, which is
an idea that Zurich progressively embraces worldwide”, informs Director Roberto Hernández.
He further explains that Zurich4Power is sold through banking channels, via financial institutions that
have partnered with Zurich, and also through brokers. The officer stresses the product’s advantage of
combining different coverages in a single policy,
making it unnecessary to take out two or more policies, as usually happens with other players in the
insurance market.
The launch of Zurich4Power integrates other Zurich
initiatives with sustainability at a global scale. One of
these commitments was agreed upon in 2017, when
the insurance group undertook to make global impact
investments worth US$ 5 billion by 2022. The company surpassed this figure in 2020, when recorded
US$ 5.8 billion in impact investments, compensating
the equivalent to 2.9 million tons of carbon discharge and upgraded the life of 3.7 million people, with
actions that includes investments in Green Bonds and
clean infrastructure such as aeolian and solar farms.
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Cenário do setor de seguros diante dos
novos normativos da Susep e do CNSP
Facing the insurance sector scenario before
new Susep and CNSP regulations
Sergio Ruy Barroso de Mello*
A Susep e o CNSP decidiram baixar inúmeras normas para regulamentação
do setor de seguros em curto espaço de tempo, para se
ter ideia, foram emitidas,
apenas nos últimos seis meses, a Circular nº 621 (seguros de danos); a Resolução nº
407 (grandes riscos); a resolução nº 408 (utilização de
meios remotos); a Circular
nº 637 (seguros do grupo de
responsabilidades); a Circular nº 639 (seguro do grupo
automóvel); e edital de consulta pública 22/2021 (aceitação, vigência e elementos
mínimos contratuais).
Esse movimento de modernização regulatória se
transformou em momento
de grandes oportunidades,
tanto para os seguradores,
quanto para os resseguradores, corretores, brokers
e os operadores do setor de
seguros em geral. O espírito normativo é de plena liberdade contratual, permite e incentiva a adoção de novos
e modernos produtos e de avançados sistemas de comercialização, tanto no campo regulatório quanto jurídico. Será um desafio para seguradores e corretores, que
deverão buscar a elevação do nível técnico e de conhecimento, o que promoverá seleção natural dos melhores
seguradores, resseguradores e corretores, criando assim
um novo ambiente extremamente profícuo.
As normas mencionadas apresentem alguns pilares regulatórios bastante nítidos, como: a adoção de liberdade
na estruturação dos produtos de seguros, em linha com
a atual orientação econômica, elemento capaz de promover o que o setor tem de mais valioso, a sua inegável
criatividade empresarial; permissão para que as seguradoras mantenham, a seu critério, os atuais produtos,
migrem para produtos modernos ou utilizem ambos os
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SUSEP and CNSP decided
to issue multiple regulations
for the insurance sector in a
short period of time. As an
example, only in the last six
months the following regulations were issued: Circular
no. 621 (insurance for damage); Resolution no. 407 (high
risk); Resolution nº 408 (use
of remote media); Circular
no. 637 (liability insurance);
Circular nº 639 (automobile
insurance); and public consultation notice 22/2021 (acceptance, validity and minimum contractual elements).
This regulatory modernization impulse has turned into
a moment of great opportunities, both for insurers and
for reinsurers, brokers and
insurance sector agents in
general. This normative drive is guided by full contractual freedom, allowing and
encouraging the adoption of
new and modern products and advanced marketing systems, in both the regulatory and legal fields. It will be a
challenge for insurers and brokers, who will seek to raise
technical and knowledge levels, which in turn will promote a natural selection of the best insurers, reinsurers
and brokers, thus creating an extremely productive new
environment.
The aforementioned rules present some very clear regulatory foundations, such as: the promotion of freedom
in structuring insurance products, in line with current
economic guidelines, which is an element capable of advancing the sector’s most valuable asset, that is, its undeniable business creativity; allowing insurers to maintain,
at their discretion, current products, transition to modern products, or use both models. This means almost
unbelievable freedom; the regulations seek to treat mass
insurance for higher risks in a special manner, which is

ANALYSIS
modelos. É uma liberdade quase inacreditável; as normas procuram tratar de forma diferenciada os seguros
massificados dos grandes riscos, medida absolutamente
salutar e demanda antiga do setor; permissão para uso
dos meios remotos, o que facilita a maior celeridade
na celebração dos negócios e a diminuição dos custos,
tanto de comercialização como administrativos. Vale
destacar que a manifestação de vontade das partes por
meio remoto é um grande avanço jurídico e tecnológico
a se comemorar efusivamente.
Nesse novo cenário, seria conveniente destacar alguns
fatores capazes de gerar ótimas oportunidades aos participantes da indústria do seguro, como a possibilidade
de os segurados criarem ou reescreverem, em conjunto
com os seguradores, cláusulas contratuais, tais como a
de pagamento do prêmio, a que define a tabela de prazo
curto, dentre outras. Veja que os segurados terão acesso a uma inédita ampliação de oferta com produtos de
seguros bastante variados, tais como seguros intermitentes, o RC para condutores de automóveis, dentre outros tantos exemplos que surgirão no curto prazo. Já os
segurados de grandes riscos terão acesso aos chamados
produtos taylor made, ou seja, feitos de acordo com as
suas necessidades específicas, possibilitando até mesmo
a criação de combos (seguros combinados) em larga escala. Tanto o corretor de seguros quanto o de resseguro
terão o seu fundamental papel profissional ainda mais
valorizado, justo pela nítida importância de sua atuação
na venda mais consultiva e até sofisticada, bem como na
interferência concreta e positiva para a melhor elaboração de cláusulas contratuais. Destacando-se também
o fato de que os seguradores e resseguradores, diante
da simplificação do arcabouço regulatório e das normas
específicas dos diversos ramos, encontrarão melhores
condições de entendimento com os seus clientes, o que
produzirá inegável aumento no volume de negócios.
Aqui merece destaque um ponto muito importante, saber em que medida essas inovações impactam o corretor de seguros, que é e sempre será o principal parceiro
de negócios do setor segurador, peça profissional fundamental na engrenagem operacional do Setor. Terá
ele papel de modernização do ambiente de negócio e
será responsável pelas ligações digitais junto aos clientes, além de introduzir, na relação com o consumidor,
todos os avanços tecnológicos do mercado, sempre em
parceria com as seguradoras.
O corretor será também responsável por manter as conexões de forma mais rápida, com o uso de portais, links, e
outros meios de forma absolutamente eletrônica. A função de corretagem de seguros jamais desaparecerá, será
aperfeiçoada, inclusive na busca de novos nichos e mercados não explorados, além de se organizar em grupos,
assessorias e outras formas mais modernas. Afinal, o corretor de seguros é essencial à indústria do seguro.

an absolutely healthy measure and a persistent demand
in the sector; the permission to use remote media, which
facilitates greater speed in doing business and reducing
costs, both in marketing and management. It is worth
noting that the expression of will of the contracting parties by remote media is a great legal and technological
advance to be effusively celebrated.

*Sergio Ruy Barroso de Mello é sócio-fundador da Pellon
Advocacia
E-mail: sergiom@pellon.com.br

*Sergio Ruy Barroso de Mello is a founding partner of
Pellon Advocacia
E-mail: sergiom@pellon.com.br

In this new scenario, it would be convenient to highlight
some factors that are capable of generating great opportunities for players in the insurance sector, such as the
possibility for policyholders to establish or rewrite, together with insurers, contractual clauses, such as those regarding the payment of the premium, which defines the
short-term insurance table, among others. Policyholders
will have access to an unprecedented expansion of supply, with diverse insurance products, such as intermittent insurance, civil liability for car drivers, among many
other examples that will appear in the short term.
Higher risk policyholders, on the other hand, will have
access to so-called ‘tailor-made’ products, that is, customized according to their specific needs, which further
enables the creation of combos (combined insurance)
on a large scale. The professional role of insurance and
reinsurance brokers will be further appreciated, precisely because of the significant importance of their work
in more advisory and even sophisticated marketing, as
well as in their concrete and positive involvement in better establishing contractual clauses. It is also important
to highlight the fact that insurers and reinsurers, given
the simplification of the regulatory framework and the
specific rules of the various branches, will find better
agreement terms with their clients, which will produce
an undeniable increase in business volume.
A very important point deserves to be highlighted
here: knowing to what extent these innovations impact the insurance brokers, who are and will always
be the main business partner of the insurance sector,
a key professional part in the operational gear of the
industry. They will have the role of modernizing the
business environment and will be responsible for connecting online with customers, in addition to introducing, in their relationship with consumers, all market
technological advances, always in partnership with
insurance companies. Brokers will also be responsible
for keeping connections agile, with the use of portals,
links, and other means, in an absolutely digital manner. The role of insurance brokers will never disappear, it will only be improved, including in the search
for new niches and unexplored markets, in addition to
organizing into groups, consulting services and other
advanced forms. After all, the insurance broker is essential to the insurance sector.

INSURANCE CORP
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OUTLOOK

Construção de um futuro sustentável é
oportunidade para o setor de seguros
Building a sustainable future is
opportunity for the insurance sector
Após o impacto da covid-19, segmento deve observar com atenção outros riscos para o
planeta, como as mudanças climáticas e catástrofes naturais
After the impact of Covid-19, the sector should carefully keep track of other risks to the planet, such
as climate change and natural disasters
O mundo começa a vislumbrar um hoThe world begins to glimpse a new
rizonte após uma de suas maiores lutas
horizon after one of his biggest struggles in recent history, that against Corecentes, contra a covid-19. O impacto
vid-19. The impact absorbed by the
absorvido pelo setor global de seguros
global insurance sector throughout the
ao longo da pandemia ainda está em
pandemic is still ongoing, but another
curso, mas outra batalha segue sendo
battle remains, one that is even more
ainda mais desafiadora: a mudança climática. Isto impacta na recorrência de
challenging: climate change. It has an
catástrofes naturais que representam
impact on the recurrence of natural catastrophes that pose risks to the future
um risco para o futuro das sociedades, e
of societies, and building a sustainable
a construção de um futuro sustentável é
future is part of the mission for a segparte da missão para um segmento capaz de amenizar essas perdas.
ment that is capable of mitigating these
Fred: “É importante tomar medidas
Não é um risco “novo”. Ao nível global, o
losses.
para fechar a lacuna de proteção
relatório sigma Catástrofes naturais em
It is not actually a ‘new’ risk. At a global
frente às exposições de risco”
2020: riscos secundários em destaque,
scale, the sigma report Natural DisasFred: “It is important to take steps to
ters in 2020: Secondary Risks in the
mas não se esqueça dos riscos primários,
close protection gaps for risk exposures”
Spotlight, But Let’s Not Forget Primary
do Swiss Re Institute, indica que as perdas econômicas por catástrofes naturais foram de US$ 190 Risks, from Swiss Re Institute, indicates that economic
bilhões no último ano. Em 2020, apenas 18% das perdas por losses from natural disasters totalled US$190 billion last
esses tipos de evento foram seguradas na América Latina na year. In 2020, only 18% of losses from these types of events
última década. “É um momento de urgência ao qual o setor were insured in Latin America in the last decade. ‘It is a
deve rapidamente se adaptar. Agora, mais do que nunca, é pressing situation to which the sector must quickly adapt.
importante tomar medidas para fechar a lacuna de proteção Now, more than ever, it is important to take measures to
frente às exposições de risco, primárias e secundárias, tor- close the protection gaps for primary and secondary risk
nando a sociedade e o planeta mais resilientes às mudanças exposures, making society and the planet more resilient to
climáticas e futuros eventos”, indica Fred Knapp, Head Rein- climate change and future events’, says Fred Knapp, Head
surance Brasil & Southern Cone da Swiss Re.
of Reinsurance for Brazil & Southern Cone at Swiss Re.
Há uma preocupação extra com os eventos de risco secundá- Extra care is to be taken with secondary risk events, such
rios, como enchentes ou deslizamentos, ou advindos de risco as floods or landslides, or those arising from primary
primário, como incêndios e danos urbanos derivados de tra- risks, such as fires and urban damage resulting from tragédias, que representam 71% das perdas seguradas no perío- gedies, which represent 71% of insured losses for the pedo analisado pelo sigma, da Swiss Re. “Na Swiss Re, estamos riod analyzed by Swiss Re’s sigma. ‘At Swiss Re, we are
convencidos de que todos nós, indústrias, entidades públicas, convinced that all of us, industries, public authorities,
empresas e indivíduos, temos um papel fundamental na to- companies and individuals, have a fundamental role in
mada de medidas concretas para mitigar esta crise. Como taking concrete measures to mitigate this crisis. As reinresseguradoras, entendemos essa responsabilidade e acredi- surers, we are aware of this responsibility and believe
tamos que trabalhar juntos é essencial para tornar o mundo that working together is essential to making the world a
um lugar mais resiliente no futuro”, completa Fred.
more resilient place in the future,’ adds Fred.
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tokiomarine.com.br
Tokio Marine Seguradora
/TokioMarineSeguradora
tokiomarineseguradora

TOKIO MARINE
SEGURADORA

E se a empresa
do Cliente sofrer
um ataque cibernético?
SEGURO
TOKIO MARINE
RISCOS DIGITAIS

Oportunidade de negócios em
um mercado em pleno crescimento
Cobertura para danos causados
a terceiros e sofridos pela empresa
Sem franquia para custo
de remediação
Pacote de proteção incluso

Só o Seguro Tokio Marine Riscos Digitais vem
com a Cobertura Resolvedora. Isso significa
que, do vazamento de dados até o serviço de
restabelecimento das operações, ele Resolve.

Quer saber mais?
Fale com o seu Gerente Comercial.

Uma Seguradora
completa pra você
ir mais longe.

Este Seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S/A – CNPJ 33.164.021/0001-00 – Código SUSEP 06190. Compreensivo Empresarial – SUSEP 15414.900584/2018-68. Consulte as Condições Gerais
em www.tokiomarine.com.br. Para abertura de sinistro, Assistência 24 horas ou outras informações, ligue para 0800 30 TOKIO (0800 30 86546). O registro do produto é automático e não representa
aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do Corretor de Seguros e da Sociedade Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br. Novembro/21
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Verdadeiro representante do consumidor
A true representative of consumers
Armando Vergílio*
There are many reasons
Há muitos motivos para coto celebrate the ‘Insurance
memorarmos o “Dia do CorBroker’s Day’ in 2021. This
retor de Seguros” em 2021.
category is now much stronA categoria está muito mais
ger, more resilient and more
forte, resiliente, qualificada.
qualified. It was able to overSoube superar os inúmeros
come the numerous challendesafios que surgiram ao
ges that arose throughout the
longo da pandemia, inclupandemic, including those
sive aqueles inacreditavelquite unbelievably origimente criados pelo órgão
nating from the regulatory
regulador, que deveria, ao
agency which should, on the
contrário, estimular a atucontrary, have stimulated the
ação de quem representa o
performance of those who reconsumidor e que atua como
present consumers and act as
o pilar de um mercado cuja
the pillar of a market whose
missão máxima é proteger e
ultimate mission is to protect
amparar a população.
and support the population.
Pois, um a um esses desaSo, one by one, these chalfios foram sendo vencidos,
lenges were overcome, empArmando Vergílio é presidente da Fenacor
esvaziados ou arquivados.
tied or shelved. And we have
E chegamos ao final do ano
Armando Vergílio is Fenacor’s President
reached the end of the year
mais uma vez com a imensurável sensação de dever cumprido, de ter ampara- once again with the immeasurable feeling of accomdo a sociedade, não deixando um só consumidor sem plishment, of having helped the society, of not having
atendimento, sem a devida proteção, mesmo tendo que left a single consumer unattended or without proper
trabalhar por meio remoto, usando ferramentas quase protection, even if we had to work from home, using
que totalmente desconhecidas e sem ter a certeza de virtually unknown tools and not being sure how customers would react to the new scenario.
como o cliente reagiria ao novo cenário.
Mas, os consumidores responderam muito bem a essa nova But consumers responded very well to this new form
forma de atendimento e consolidaram a excelente imagem of service and consolidated the excellent image they
que têm dos corretores de seguros, como consultores e as- have of insurance brokers as consultants and advisors
sessores que estão à disposição para atendê-los e socorrê-los who are available to serve and assist them all hours of
todas as horas do dia, muitas vezes em uma emergência nos the day, often in emergencies on weekends, holidays,
late at night, at dawn.
finais de semana, feriados, tarde da noite, ao amanhecer.
Quem dizia que o corretor não estava preparado para uti- Those who said that brokers were not prepared to use
lizar ferramentas tecnológicas modernas, queimou a lín- modern technological tools were proven wrong. Since the
gua. Desde o início da pandemia, há 20 meses, o corretor beginning of the pandemic, some 20 months ago, broketem se destacado pelo foco na qualificação, no uso do di- rs have stood out for their focus on qualification, on the
gital, na busca de novos negócios. Independentemente do use of digital tools, in search for new businesses. And this
porte do profissional. É justo destacar que a Fenacor e os regardless of the standing of each professional. It is fair
to point out that Fenacor and the Sincors have played an
Sincors têm participação importante nesse processo.
Por fim, convido a todos para participarem do 22º Con- important role in this process.
gresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, que será Finally, I invite everyone to participate in the 22nd Brarealizado entre os dias 3 e 5 de março de 2022, em um zilian Convention of Insurance Brokers, which will be
dos mais conceituados resorts do país, o Royal Palm held between March 3 and 5, 2022, at one of the most rePlaza Resort, em Campinas (SP). A nossa intenção é nowned resorts in the country, the Royal Palm Plaza Reoferecer a melhor programação de um congresso de sort, in Campinas (São Paulo). Our intention is to offer the
best Insurance Convention program ever. See you soon!
seguros de todos os tempos. Até lá!
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ALLIANZ SAÚDE

Saúde PME com excelente custo-benefício?
Allianz Saúde agora a partir de 3 vidas!
Conheça. Compare. Comprove.
Acomodação em apartamento
privativo em todos os planos.

Descontos em grandes redes
de farmácias*.
*Consulte as redes disponíveis na sua cidade.

Rede de excelência com hospitais
como Albert Einstein, Sírio
Libanês, Rede D’Or São Luíz
e muitos outros.

Carência zero para seguros
acima de 10 vidas, até para parto.
E muito mais.

Além de grandes benefícios também para você, corretor:
Uma das melhores
remunerações do
mercado

360% de
agenciamento*

2% vitalício

Apoio 100% do seu
atendimento comercial
na venda e pós venda

*Condição por tempo limitado.

Quer cotar saúde? Pode contar com a gente.

Para saber mais, acesse: allianz.com.br

Allianz Saúde S.A., CNPJ 04.439.627/0001-02, Rua Eugênio de Medeiros, nº 303, 7º andar-Parte, Pinheiros, São Paulo, CEP 05425-000. Linha Direta Allianz Saúde: 4001 5060
(Capitais e Regiões Metropolitanas), 0800 701 8148 (demais regiões). Ouvidoria Allianz Saúde: 0800 771 3313. Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala:
0800 707 1755 (SAC 24 horas). Consulte as Condições Gerais, assim como os planos de assistência 24h, serviços e abrangência do seguro no site www.allianz.com.br.

ANIVERSÁRIO

ANNIVERSARY

Às vésperas de um cinquentenário glorioso
On the eve of a glorious 50th anniversary
O Clube dos Corretores de Seguros de São
Paulo (CCS-SP) realizou recentemente
uma live especial
com a participação de sua diretoria
para celebrar o aniversário de 49 anos
de existência, no dia
5 de outubro (foto).
Para marcar a data,
a diretoria resgatou
a história de fundação da entidade e a
sua trajetória por
meio do relato do
ex-mentor Adevaldo Calegari, especialmente convidado para a missão.
Calegari, mentor por duas gestões, escolheu 1964 como
ponto de partida para narrar a história do Clube. Naquele ano, a profissão de corretor foi regulamentada
pela Lei 4.594 e também se instalou no país o regime
militar. Ele relatou que, na época, muitos sindicatos
atuavam por meio de suas associações, criadas para
driblar o regime. Daí porque a estreita ligação do Clube com o Sincor-SP permanece até hoje. A entidade
nasceu igualmente com a missão de atuar para o congraçamento dos corretores, segundo o ex-mentor. “Por
isso, o nosso logo são três elos que representam o corretor, o segurado e a seguradora”, disse.

The Insurance Brokers Club of São Paulo (CCS-SP) recently
held a special live stream with the participation of its executive
board to celebrate its
49th anniversary on
October 5th (photo).
To celebrate the date,
the board remembered the history of
the entity’s foundation and its trajectory
through the memories of former mentor
Adevaldo
Calegari,
who was specially invited to the event.
Calegari, a mentor for two terms, chose 1964 as a starting point to tell the history of the Club. In that year,
the brokerage profession was regulated by Law no.
4.594 and the military regime was also installed in the
country. He reported that, at the time, many unions
operated through these associations, which were created to circumvent the regime. That is why the Club’s
close connection with Sincor-SP remains until today. The entity was also created with the mission of
working to bring together brokers, according to the
former mentor. ‘For this reason, our logo is made up
of three rings that represent the broker, the insured
and the insurance company’, he said.

Ritual

Ritual

O mentor Evaldir Barboza de Paula acrescentou outros
diferenciais, como a direção de um mentor e não de
um presidente, além de outros símbolos. “Na transmissão de comando durante a posse, há uma ritualística
que sempre foi observada. O mentor recebe do seu
antecessor um timão, o secretário um abacaxi, o tesoureiro uma caixa de moedas e os membros da Junta
Fiscalizadora uma lupa”, reafirmou.
Participaram da live de aniversário os diretores Ednir
Fornazzari, Ivone Gonoretske, Nilson Moraes, Gilberto Januário e Márcia Del Bel. “Nossa história é muito importante e bonita e vamos sempre recontá-la.
Quem não tem passado, não tem presente”, sentenciou Evaldir Barboza.

Mentor Evaldir Barboza de Paula recalled other special
features, such as being headed by a mentor and not a
president, in addition to other symbols. ‘When transmitting leadership during the inauguration, a specific
ritual has always been observed. The mentor receives a
wheel from his predecessor, the secretary a pineapple,
the treasurer a coin box and the members of the Supervisory Board a magnifying glass’, he added.
Directors Ednir Fornazzari, Ivone Gonoretske, Nilson
Moraes, Gilberto Januário and Márcia Del Bel participated in the anniversary live stream. ‘Our story is very
important and beautiful and we will always retell it.
Those who do not have a past, do not have a present’,
concluded Evaldir Barboza.
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Conjuntura
CNseg

VOCÊ NÃO PRECISA
ESTAR SÓ QUANDO UM
IMPREVISTO COLOCA SUA
VIDA DE CABEÇA PARA BAIXO
Saber mais sobre os seguros é sempre um caminho
para administrar incertezas.
E ter uma
mais importante.

é ainda

A Conjuntura CNseg é uma publicação da
Confederação Nacional das Seguradoras que abrange
previdência privada, saúde suplementar e capitalização.
do mercado de seguros, avaliação de impacto
regulatório, estudos jurídicos, questões ASG, produção
acadêmica, estão entre os assuntos da publicação.
Acesse cnseg.org.br
as regras, os principais conceitos, coberturas e a
importância de um setor que entende de proteção.

c n s e g . o r g . b r

OPEN INSURANCE

Da tecnologia à necessidade do cliente
From technology to customer needs
Luane Fernandes*
The so-called new inA chamada nova revoludustrial revolution - also
ção industrial - também
known as the fourth indusconhecida como a quarta
trial revolution - that is,
revolução industrial - a da
that of digital technology,
tecnologia digital, surgiu
emerged as a new and procomo um novo e promissor
mising market for the purmercado de compra, venda
chase, sale and distribution
e distribuição de produtos
of IT products and servie serviços de TI no vasto
ces in the vast field of incampo de atividade dos sesurance. Even before that,
guros. Antes mesmo disso,
the consistent growth of
o crescimento consistente
the sector and the resulting
do setor e, com ele, a estronmajor accumulation of data
dosa acumulação de dados
on the building material of
sobre a matéria-prima dos
insurance (its policyholseguros (os seus segurados)
ders) drove the attention of
trouxe um foco especial da
the information industry
indústria da informação sotowards each step of the exbre cada etapa da extensa e
tensive and complex value
complexa cadeia de valor da
chain of insurance.
atividade securitária.
The democratization and
Toda a democratização e
the possibility of provipossibilidade de viabilizar
ding access to insurance
o acesso a produtos de seguproducts to sections of the
ros a camadas da população
Luane Fernandes é COO da Fitinsur
population that never had
que nunca tiveram acesso é
Luane Fernandes is Fitinsur COO
access to them before is
extremamente interessante. Especialmente sobre o aspecto de desmitificar o seu extremely interesting. It helps demystify their conconsumo, visando demonstrar o real conceito de segu- sumption and shows the real concept of insurance:
ros: proteção de patrimônio e, portanto, a possibilida- the protection of assets and, therefore, the possibility
de das pessoas se resguardarem para os imprevistos, of protecting oneself against unforeseen circumstanque, em muitos casos, podem ser desastrosos e, assim, ces which, in many cases, can be disastrous. The poenxergar o produto sobre a ótica de um investimento, tential consumer can thus see the product as an ino que justifica a distribuição de seguros ser parte do vestment, which justifies insurance distribution being
part of the larger concept of open finance.
conceito maior, o open finance.
Ou seja, todo o movimento do open insurance trata- In other words, the entire open insurance movement
-se de uma das partes do conceito de abertura e fle- is part of the notions of openness and flexibility that
xibilidade mundialmente exploradas como marco da are explored worldwide as a cornerstone of the techrevolução tecnológica que vivemos, onde não há espa- nological revolution we are now experiencing, and
ço para qualquer retrocesso neste sentido. No entanto, there is no room for any retreats in this regard. Howepara aplicarmos o conceito de open insurance preci- ver, in order to apply the concept of open insurance,
samos entender que o tema vai além da regulação que we need to understand that the issue goes beyond the
permeia tecnologia, processos e até mesmo a acomo- regulations that permeate the technology, the prodação do mercado à nova oferta. Por exemplo, aqui no cesses and even the market adjustment to this new
Brasil, como a legislação garantirá a independência, e supply. For example, here in Brazil, how will legislaos papéis de cada ‘persona’ do ecossistema? Como será tion guarantee the independence and the functions
regulada a relação entre os provedores do Registro de of each ‘actor’ in this ecosystem? How will the relaOperações (SRO) e Sistema de Estáticas da Susep (SES)? tionship between the providers of the Registration
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Continua >

OPEN INSURANCE
Ademais, um dos principais pontos que não podemos
deixar de frisar recai sobre como o corretor de seguros será inserido nesse processo que sugere de forma
explicita a venda direta ao consumidor final. Será que
isso realmente é interessante? Acredito que o corretor,
no seu papel de consultor especializado em riscos e seguros, sempre será necessário e o open insurance não
mudará isso. Mas que será que realmente é necessário?
Os grandes players e os novos entrantes já efetuam
venda direta aos consumidores em linhas massificadas, no entanto, sempre dependerão da especialização e capilaridade dos canais de distribuição, como,
por exemplo, o bancassurance, redes varejistas e
outros canais digitais que estão surgindo. No entanto, em nichos mais específicos de médios e grandes
riscos, a figura do corretor se faz necessária, mesmo
diante da necessidade de especialização cada vez
mais técnica desses profissionais.
Neste sentido, podemos fazer uma comparação breve
com os cenários do Reino Unido e Austrália, que saíram na frente no ecossistema de compartilhamento de
informações entre os players do mercado financeiro.
Mesmo com o advento do open insurance, a figura do
corretor permanece com a mesma relevância de antes,
sendo que, mesmo com a possível venda direta, mantê-lo em todo processo é fundamental.
Como mencionado acima, e considerando inclusive
mercados mais desenvolvidos, a cultura de seguros vem
permeada de diversos paradigmas. Desenvolver produtos e soluções de seguros não é tarefa fácil, por maior
que seja o tamanho e volume de dados que possamos
ter de cada cliente e pensando na necessidade real deste.
Assim, a simplificação, redução dos preços e a customização dos produtos de forma individualizada não será
construída da noite para o dia, e simplesmente baseada
na tecnologia, ou na legislação ainda repleta de lacunas. Portanto, estamos prestes e entrar em um estágio
que sequer todos os envolvidos tem plena consciência
e conhecimento do “como” será.
Resumidamente, todos os movimentos para a democratização e escalabilidade de produtos financeiros de
todos os setores são extremamente necessários. Todavia, mesmo diante das leis, o fator mais importante
chamado “cultura” precisa acompanhar o movimento
para que seja efetivo. A minha conclusão é de que ainda
temos muitos pontos a superar, esclarecer e definir até
dezembro deste ano e, mesmo diante das inúmeras insurtechs que nascem dia após dia, precisamos ter pleno
conhecimento de que o ânimo do cliente de seguros
ainda é muito diferente de cliente bancário.
Ainda temos muito que evoluir, conhecer, e desenvolver para tornar a jornada do cliente efetivamente
incrível como todos os canais e novos players oferecem. Não entendam como pessimismo, mas os
nossos longos anos de mercado securitário nos permitem afirmar que o movimento cultural deve ser
primordial e necessário para o sucesso do projeto,
e “embates” com classes importantes do setor, pode
torná-lo traumatizante.
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of Operations (SRO) and the Susep Statistics System
(SES) be regulated?
Furthermore, one of the main points that we cannot
fail to emphasize is how the insurance brokers will be
included in a process that explicitly implies the direct sale to end consumers. Is this really desirable? I
believe that brokers, fulfilling the role of consultants
specializing in risks and insurance, will always be necessary, and open insurance will not change that. But
what is really necessary?
Major players and new entrants already sell directly to
consumers in mass-market lines, however, they will
always depend on the specialization and capillarity of
distribution channels, such as bancassurance, retail
chains and other emerging digital channels. However, in more specific niches of medium and high risk,
brokers are necessary despite the need for increasingly technical specialization of these professionals.
In this sense, we can make a brief comparison with
the landscapes of the United Kingdom and Australia,
who are pioneers in the information sharing ecosystem among financial market players. Even with the
advent of open insurance, brokers still have the same
relevance as they did before, and even with the possibility of direct sales, it is essential to keep them throughout the entire process.
As mentioned above, and considering even more developed markets, the insurance culture is permeated
by several paradigms. Developing insurance products
and solutions is not an easy task, no matter the size
and volume of data we may have collected on each
client, and thinking about their real needs.
Thus, the process of simplification, price reduction
and customization of products at an individual level
will not happen overnight, nor will it be exclusively
based on technology, or on laws that are still full of
gaps. Therefore, we are about to enter a stage where
not everyone involved is fully aware and understands
how it will unfold.
In short, all steps towards the democratization and
scalability of financial products from all sectors are
extremely necessary. However, even above legislation, the most important factor called ‘culture’ needs
to follow these steps for them to be effective. My conclusion is that we still have many points to overcome,
clarify and define by December of this year and, even
in the face of countless insurtechs that are created
day after day, we need to be fully aware that insurance clients’ minds are still very different from that of
bank customers.
We still have a lot to evolve, learn and develop to
make the customer journey as amazing as all channels and new players intend. Please do not take this
as pessimism, but our long years in the insurance
market allow us to say that the cultural movement is
prominent and necessary for a project’s success, and
‘clashes’ with important classes in our sector can make
it traumatizing.

FÓRUM DE OPORTUNIDADES

OPPORTUNITIES FORUM

Na medida certa para os corretores
Tailored for brokers
Iniciativa do Sincor-SP,
An initiative by Sino último evento do ciclo
cor-SP, the last event
do “Fórum de Oportuof the cycle of ‘Oppornidades - Papo com
tunities Forum - Talks
Presidentes” repetiu
with Presidents’ reao êxito das etapas anched the level of sucteriores, ao reunir os
cess of previous events
corretores de seguros
by bringing together
de São Paulo (Reinsurance brokers in
gião 1). Além do talk
São Paulo (Region 1)
show com presiden. In addition to a talk
tes das seguradoras,
show with presidents
o evento trouxe uma
of insurance compafeira de negócios
nies, the event hosted
interativa. O VP e
an interactive business
Regional SP Cenfair. The VP and Centro, Braz Romildo
tral São Paulo RegioFernandes, recebeu
nal Office Director,
os diretores Edmar
Braz Romildo FernanFornazzari (SP Oesdes, received directors
Camillo ressaltou o papel do Sincor-SP diante das transformações digitais
te), José Rossatto (SP
Edmar
Fornazzari
Camillo highlighted the role of Sincor-SP in the face of digital transformations
Leste), Márcio Silva
(Western São Paulo),
(SP Sul) e Luis Alberto D’Almenery (SP Norte) para a José Rossatto (Eastern São Paulo), Márcio Silva (Southern
abertura do encontro.
São Paulo) and Luis Alberto D’Almenery (Northern São
“Agradeço os corretores que estão participando, dedican- Paulo) for the event opening.
do tempo para ouvir as oportunidades do setor”, destacou ‘I thank the brokers who are participating and dedicating
Braz. O primeiro vice-presidente do Sincor-SP, Boris Ber, their time to listen to the opportunities in the sector’, highlimediou o talk show com presidentes Alexandre Camillo ghted Braz. The first vice president of Sincor-SP, Boris Ber,
(Sincor-SP), Ivan Gontijo (Bradesco Seguros), Luciano mediated the talk show with presidents Alexandre Camillo
Snel (Icatu Seguros) e Roberto Santos (Porto Seguro).
(Sincor-SP), Ivan Gontijo (Bradesco Seguros), Luciano Snel
O tema seguro de vida mobilizou as participações. Snel re- (Icatu Seguros) and Roberto Santos (Porto Seguro).
velou que o setor já pagou R$ 4 bilhões em indenizações de- The topic of life insurance mobilized the debate intervencorrentes da covid-19. “Nesse período, o brasileiro descobriu tions. Snel revealed that the sector has already paid R$4 billion
que a vida é frágil e começou a se interessar mais pelo seguro”, in compensations relating to Covid-19. ‘During this period,
disse. Gontijo concordou com Snell e acrescentou: “O seguro Brazilians discovered that life is fragile and began to be more
passou a ser um produto de desejo para a sociedade. As pesso- interested in taking insurance,’ he said. Gontijo agreed with
as passaram a olhar o próximo de uma maneira diferenciada, Snell and added: ‘Insurance has become a desired product for
e isso é o verdadeiro conceito do seguro, o mutualismo”.
society. People started to look at each other in a different way,
Roberto Santos falou sobre a capacitação do corretor e o novo and this is the true concept of insurance, mutualism’.
perfil de consumidor. “A capacitação passa além do conheci- Roberto Santos spoke about broker training and the new
mento técnico, tem de saber utilizar as ferramentas disponíveis. consumer profile. ‘Training goes beyond technical knowleHá alguns anos atrás, o digital era visto como uma ameaça para dge, you have to know how to use the available tools. A few
os corretores. E a pandemia comprovou que não”, completou.
years ago, digital resources were seen as a threat to brokers.
Camillo ressaltou o papel do Sincor-SP diante das trans- And the pandemic has proved they are not’, he added.
formações digitais impostas pela pandemia. “Produzi- Camillo highlighted the role of Sincor-SP in the face of digital
mos as revoluções e reformas necessárias, como a trans- transformations imposed by the pandemic. ‘We have produformação das regionais para uma infraestrutura digital, ced the necessary revolutions and reforms, such as the transalém das constantes orientações e qualificações aos cor- formation of regional offices into a digital infrastructure, in
retores de seguros, por meio das nossas plataformas di- addition to constant guidance and qualifications for insurance
gitais e dos eventos”, asseverou.
brokers, through our digital platforms and events’, he stressed.
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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

PERISCÓPIO
Novo CFO do IRB Brasil RE
O executivo Willy Otto Jordan Neto
(foto) é o novo o diretor vice-presidente financeiro e de Relações com
Investidores (CFO) da companhia.
Jordan assume tão logo esteja concluído o processo de autorização
prévia da Susep. Ele substitui a Werner Süffert, que permanece no cargo até sua posse no novo posto. O
novo CFO reúne mais de 20 anos de
experiência na gestão de empresas
financeiras e não financeiras, graduado em Economia pela PUC-Rio
e possui mestrado em Economia
pela EPGE/FGV. Jordan já assumiu cargos executivos de
grandes empresas e corporações financeiras.

ENS marca presença na Conseguro
A Escola de Negócios e Seguros marcou presença na Conseguro 2021. Um dos destaques foi o lançamento de um
novo produto: a “Certificação
Avançada em Insurtechs”. A
ENS participou também no
painel “Seguro Auto versus
Proteção Veicular”, com o
presidente da Escola e deputado federal Lucas Vergilio.
Segundo ele, no combate às
associações de proteção veicular, a Susep deve fortalecer
o papel dos corretores. Essas entidades, na ótica de Vergilio, se utilizam do livre associativismo para legitimar
sua ação, mas isso não as autoriza a entrar em um mercado regulado sem seguir as normas vigentes.
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PERISCOPE
New IRB Brasil RE’s CFO
Executive Willy Otto Jordan Neto
(photo) is the new CFO of the company. Jordan takes over as soon as
Susep’s prior approval process is
completed. He replaces Werner
Süffert, who remains in office until
he takes over his new position. The
new CFO brings together more than
20 years of experience in managing
financial and non-financial companies, a Bachelor of Economics from
PUC-Rio and a Masters in Economics from EPGE/FGV. Jordan has
previously held executive positions
at major companies and financial corporations.

ENS is featured at Conseguro
The School of Business and
Insurance was featured at
Conseguro 2021. One of the
highlights was the launch of a
new product: “Advanced Certification in Insurtechs”. ENS
also participated in the panel
“Auto Insurance versus Vehicle
Protection”, with the School
president, federal congressman Lucas Vergilio. According
to him, in the fight against
vehicle protection associations, Susep should strengthen
the role of brokers. These entities, in Vergilio’s assessment,
use free associationism to legitimize their operations, but
this does not authorize them to enter a regulated market
without complying with the applicable laws.

Um mundo mais seguro
e melhor passa pelas
suas mãos.
Colocamos os clientes no centro de tudo o que fazemos; e
você, corretor, é o principal elo com cada um deles.
Juntos, encontramos soluções, proporcionamos proteção e
contribuímos para um futuro mais tranquilo e sustentável.
Parabéns pelo seu dia!
12 de Outubro
Dia do Corretor de Seguros

/zurichnobrasil

@zurichnobrasil
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Central de Atendimento Zurich: 4020 4848 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 285 4141 (demais localidades).
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