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RESILIÊNCIA E CRESCIMENTO

É verdade que este ano foi desafiador e de grandes 
oportunidades para a indústria do seguro. Se por 
um lado, a pandemia da covid-19 provocou estra-
gos severos na economia, o setor se reinventou na 
adversidade e vem provando aa sua resiliência em 
tempos difíceis. Dados preliminares da Confede-
ração Nacional das Seguradoras (CNseg) apontam 
previsão de crescimento do mercado em torno de 
14,1% em 2021. Investimentos em tecnologia, pesso-
as e novos modelos de negócios foram viabilizados 
durante o período e as seguradoras também alcan-
çaram performances positivas.
No que se refere à contratação e/ou promoção de 
altos executivos nas companhias, algumas novida-
des surpreenderam os observadores do mercado, 
mas os anúncios propiciaram dinamismo nas ope-
rações. Um exemplo evidente é a razão da maté-
ria de capa desta edição da Insurance Corp. Des-
de julho de 2021 na Starr Insurance Companies, 
Claudia Papa Scarpa é a responsável pela estratégia 
e implantação de novos negócios relacionados ao 
mercado de mass consumer, Vida em Grupo, Travel 
e A&H (acidentes pessoais) na América Latina. Sem 
dúvida, trata-se de um nome importante que certa-
mente agregará valor expertise ao segmento.
Na última edição do ano, IC traz ao leitor temas 
interessantes. Artigo da Swiss Re sobre o panora-
ma econômico e de resseguros para a América La-
tina em 2022 foi alvo de um estudo preciso feito 
pelos executivos Fred Knapp, Head Reinsurance 
Brazil & Southern Cone Swiss Re, e Kaspar Muel-
ler, president Reinsurance Latin America Swiss Re. 
Outros destaques são a eleição de Boris Ber para a 
presidência do Sincor-SP e a nomeação de Alexan-
dre Camillo para a Superintendência de Seguros 
Privados – Susep. Boris e Camillo, em suas res-
pectivas atribuições, continuarão seu trabalho vi-
goroso em prol do desenvolvimento do setor e da 
atividade do corretor de seguros.
Destaque-se, ainda, a cobertura do painel sobre res-
seguro do II Congresso Internacional de Direito do 
Seguro e da terceira edição do CQCS Insurtech & 
Innovation, entre assuntos nesta edição. A revista 
Insurance Corp agradece aos patrocinadores e lei-
tores pelo prestígio alcançado ao longo de 2021, e 
deseja a todos um próspero Ano-Novo.

RESILIENCE AND GROWTH 

It is true that this year was challenging and full 
of opportunities for the insurance industry. If, on 
the one hand, the Covid-19 pandemic caused se-
vere damage to the economy, on the other hand, 
the sector has reinvented itself in the face of ad-
versity and proved once more its resilience in di-
fficult times. Preliminary data from the National 
Confederation of Insurance Companies (CNseg) 
indicate a market growth forecast of around 14.1% 
in 2021. Investments in technology, personnel 
and new business models were made possible du-
ring this period and insurance companies have 
also had a positive performance.
With regard to hiring and/or promoting top exe-
cutives in companies, some news surprised market 
observers, but the announcements brought mo-
mentum to operations. A clear example is behind 
the cover story of this issue of Insurance Corp. 
Working since July 2021 at Starr Insurance Com-
panies, Claudia Papa Scarpa is responsible for the 
strategy and implementation of new businesses 
related to mass consumer, group life, travel and 
A&H markets in Latin America. Undoubtedly, she 
is an important personality that will certainly add 
expertise value to the segment.
In this year’s last edition, IC brings interesting 
topics to readers. Swiss Re’s article on the eco-
nomic and reinsurance outlook for Latin Ameri-
ca in 2022 is a rigorous study by executives Fred 
Knapp, Swiss Re’s Head of Reinsurance for Bra-
zil & Southern Cone, and Kaspar Mueller, Swiss 
Re’s president of Reinsurance for Latin America. 
Other highlights are the election of Boris Ber to 
the presidency of Sincor-SP and the appointment 
of Alexandre Camillo to the Superintendency of 
Private Insurance – Susep. Boris and Camillo, in 
their respective positions, will continue their ro-
bust work towards the development of the sector 
and the activity of insurance brokers.
Also to be highlighted are the coverage of the panel 
on reinsurance at the II International Congress on 
Insurance Law and the third edition of CQCS Insur-
tech & Innovation, among many other subjects in 
this edition.The Insurance Corp magazine thanks its 
sponsors and readers for the prestige earned throu-
ghout 2021, and wish everyone a happy New Year.

MESSAGE TO THE MARKET
MENSAGEM AO MERCADO
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DIÁLOGO

Newton Rosa Queiroz é formado 
em Administração e Economia 
pela York University, possui Mes-
trado em Fundamentos da Ad-
ministração pela Schulich Scholl of 
Business, ambos no Canadá, e inú-
meros certificados como na FGV 
e Harvard. Com mais de 20 anos 
de experiência no mercado de se-
guros global, sua trajetória sempre 
foi atuando em grandes compa-
nhias multinacionais, seguradoras 
e resseguradoras. CEO da Europ 
Assistance, Newton é o entrevista-
do com exclusividade desta edição.
Insurance Corp - Como é dirigir 
uma das maiores empresas de as-
sistência, que atende as necessida-
des emergenciais do cliente?  
Newton Queiroz - De um lado é 
uma grande honra poder estar à 
frente da Europ Brasil, que é líder 
mundial no segmento, e claro uma 
grande responsabilidade, pois, 
nossa empresa lida com proteção. Quando recebemos um 
acionamento, o cliente já está em uma situação de estresse 
e em alguns casos correndo riscos. Não paramos em ne-
nhum minuto do ano, feriados ou qualquer outra data. 
Focamos muito no contínuo desenvolvimento e melhoria 
do nosso time, processos e sistemas – tudo isso para pres-
tarmos o melhor serviço aos nossos clientes em qualquer 
lugar e onde quer que ele esteja. 
IC – Como a Europ Assistance tem enfrentado os desa-
fios impostos pela pandemia? 
NQ - Em relação a pandemia, podemos confirmar que ti-
vemos êxito com o trabalho remoto, proteção da saúde dos 
colaboradores, assim como esta nova fase de retorno ao es-
critório com todos os cuidados necessários. O que está nos 
trazendo complexidade este ano é a questão da inflação, 
principalmente no combustível e preços de peças em geral. 
Nossos parceiros/prestadores, tem sofrido muito com a situ-
ação, e isso impacta diretamente a operação e atendimento 
ao cliente. Estamos buscando formas de trabalhar com os 
nossos parceiros para encontrar soluções viáveis para todos 

Newton Rosa Queiroz graduated in 
Business and Economics from York 
University, has a Master degree in 
Business Management Fundamen-
tals from the Schulich School of Busi-
ness, both in Canada and numerous 
certificates from FGV and Harvard. 
With over 20 years of experience 
in the global insurance market, he 
has worked his whole career with 
large multinational companies, in-
surance companies and reinsurers. 
Currently, Newton is CEO of Europ 
Assistance, and was exclusively inter-
viewed for this edition.
Insurance Corp - What is it like to 
run one of the largest assistance 
companies, meeting the emer-
gency needs of customers?  
Newton Queiroz - Firstly, it is a 
great honor to be heading Europ 
Brasil, which is the world leader 
in its segment, and it is of course 
a great responsibility, as our com-

pany deals with protection. When we receive a call, our cus-
tomer is already in a stressful situation and, in some cases, 
taking risks. We do not stop for even a minute of the year, 
not even for holidays or any other dates. We are highly fo-
cused on the continuous development and improvement 
of our team, as well as on processes and systems – all this in 
order to provide the best service to our customers, where-
ver and whenever they may be. 
IC – How has Europ Assistance faced the challenges im-
posed by the pandemic? 
NQ - Regarding the pandemic, we can confirm that we 
were very successful in working from home, protecting the 
health of our employees, as well as in this new phase of re-
turn to the office with all the necessary precautions. Some-
thing that is making things more complex this year is the 
issue of inflation, especially in relation to fuel and parts pri-
ces in general. Our partners/providers have struggled a lot 
with this situation, and this directly affects our operations 
and customer service. We are looking for ways to work with 
our partners in order to find workable solutions for everyo-

Por/by: Márcia Kovacs

“There will be many challenges in 2022, 
but also interesting opportunities”

“Teremos muitos desafios em 2022, 
mas com oportunidades interessantes”

Newton: “Estamos focados na busca de melhorias 
quase que diariamente para garantir a nossa 
segurança cibernética”
Newton: “We are focused on seeking 
improvements almost daily to guarantee our 
cybersecurity”
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DIALOGUE

e continuar a atender aos nossos clientes com excelência. 
IC – Em razão de existir o cargo Reponsable ESG, quais 
são as suas principais atribuições?   
NQ - O foco neste momento é a sustentabilidade por 
meio de ações diretas dos nossos colaboradores e em-
presa. Temos impulsionado o tema internamente com 
treinamentos e criando programas para aumentar a 
consciência de todos em relação a esse tema tão impor-
tante. Claro, que além deste ponto, temos diversas ações 
sociais focadas em apoiar comunidades e setores com 
maior necessidade. Apoiamos questões culturais, da ter-
ceira idade, para crianças, mulheres e muito mais. Não 
podemos deixar de mencionar que a nossa governança 
corporativa é forte, como as áreas de controles internos, 
auditoria e compliance –  focadas para manter (e evo-
luir) a nossa governança corporativa. 
IC- Tendo em vista que a empresa oferece soluções e ser-
viços de assistência para vários setores, quais são os prin-
cipais produtos voltados para o setor segurador? 
NQ - Trabalhamos com proteção e isso faz com que os 
nossos produtos possam ser utilizados em diversas in-
dústrias. Tanto como agregador de valor, quanto como 
produto principal. Hoje, existem mais de 70 soluções dis-
poníveis para a comodidade, segurança e para situações 
emergenciais como assistências automotiva e residencial, 
funeral, telemedicina, arquiteto virtual, proteção cyber, e 
muitos outros, agregando muito a indústria de seguros. 
IC – Diante dos riscos cibernéticos como a companhia se 
resguarda para evitar a invasão, crimes e roubos de dados? 
NQ - Esse é um tema de extrema relevância e preocupa-
ção para a nossa empresa. Atualmente temos duas frentes 
em foco. Uma global, que visa ter todas as unidades com 
as melhores práticas de segurança cibernética - de acordo 
com frameworks de mercado – e outro local, que foca em 
reforçar o plano global, considerando temas específicos 
de nossa operação no Brasil. Além disso, também conta-
mos com uma estrutura global de inteligência cibernéti-
ca nos apoiando para responder as novas ameaças que se 
apresentam. De forma direta, estamos focados na busca 
de melhorias quase que diariamente para garantir a nossa 
segurança cibernética, considerando a alta complexidade 
do tema para todas as empresas.
IC – Qual o cenário econômico que vislumbra para 
o próximo ano? 
NQ - É muito difícil vislumbrar qual será o cenário em 
2022 dentro de nossa economia atual, estamos vivendo 
em tempos de muitas incertezas, principalmente por ser 
um ano de eleições presidenciais. Porém, de forma macro, 
vejo um ano extremamente desafiador, com o contínuo 
aumento da inflação, alto índice de desemprego, polari-
zação política, queda na renda per capita. Vejo que ainda 
será mais desafiador para indústria de seguros, visto que 
este ano, a receita liquida das seguradoras reduziu mais de 
50%. Mesmo diante desse cenário, minha visão é positiva e 
tenho certeza de que teremos oportunidades para melho-
rias e crescimento. Teremos muitos desafios comparado à 
2021, mas com oportunidades interessantes para empre-
sas que saibam ler o mercado e sejam arrojadas para to-
mar a decisão de mudar e adaptar o seu negócio.

ne and to continue to serve our customers with excellence. 
IC – What are the main attributions of the Responsable 
ESG position?   
NQ - The focus at this time is on sustainability through 
the direct actions of our employees and the company. 
We have been promoting the topic internally with trai-
ning programs and designing initiatives to increase 
everyone’s awareness of this very important issues. Of 
course, beyond this point, we have several social acti-
vities focused on supporting communities and sectors 
in need. We support issues related to culture, the el-
derly, children, women and much more. We cannot fail 
to mention that our corporate governance is strong, as 
are our internal control, audit and compliance depart-
ments – we are focused on maintaining (and evolving) 
our corporate governance. 
IC- Considering that the company offers assistance solu-
tions and services for various sectors, what are the main 
products aimed at the insurance sector? 
NQ - We work with protection and this means that our 
products can be used in different industries. Both as a 
value addition and as a main product. Today, there are 
more than 70 solutions available for convenience, securi-
ty and emergency situations such as automotive assistan-
ce, residential and funeral assistance, telemedicine, vir-
tual architect, cyber protection, and many others, adding 
a lot to the insurance industry. 
IC – Regarding cyber risks, how does the company pro-
tect itself to prevent invasion, crimes and data theft? 
NQ - This is a topic of extreme relevance and concern 
for our company. We currently work on two main 
fronts: a global one, which aims to implement the 
best cybersecurity practices in all units - according to 
market frameworks - and a local one, which focuses 
on reinforcing the global plan while considering spe-
cific themes of our operation in Brazil. Besides, we 
also have a global cyber intelligence framework su-
pporting us in order to respond to new threats that 
may appear. To summarize, we are focused on seeking 
improvements almost daily to guarantee our cyber se-
curity, considering the high complexity of this topic 
for all companies.
IC – What is the economic landscape you envisage for 
the next year? 
NQ - It is very difficult to see what the landscape will be like 
in 2022 with the lens of our current economy, as we are living 
in times of many uncertainties, mainly because it is a year 
of presidential elections. However, on a macro level, I see an 
extremely challenging year, with the continuous inflation in-
crease, high unemployment, political polarization, and a de-
crease in income per capita. I believe that it will be even more 
challenging for the insurance industry, since this year the net 
income of insurance companies dropped by more than 50%. 
But even in this landscape, my perspective is positive, and I 
am sure that we will have opportunities for improvement and 
growth. We will have many challenges as compared to 2021, 
but we will also have interesting opportunities for companies 
that know how to read the market and that are bold to make 
the decision to change and adapt their businesses.
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High-quality representation to the market
Representação à altura do mercado

Quando o Diário Oficial da 
União publicou no dia 12 de 
novembro decreto em que 
o presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo, era o 
novo titular da Superin-
tendência de Seguros Pri-
vados (Susep), houve várias 
manifestações positivas do 
setor. Embora surpreen-
dente para alguns, o nome 
de Camillo teve aprovação 
unânime, sobretudo dos 
corretores de seguros. 
Cinco dias depois, ele assu-
miu a autarquia por meio 
remoto, sucedendo a So-
lange Vieira, no cargo des-
de fevereiro de 2019, e que 
irá conduzir um projeto no 
BNDES – Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social. Camillo 
se afastou da presidência 
do sindicato, onde encerra-
ria seu segundo mandato no fim de dezembro.
O fato é que a autarquia sendo comandada por um re-
presentante do setor de seguros era um antigo desejo dos 
profissionais do mercado. Com Camillo na superinten-
dência, observadores aguardam avanços em matéria de 
ações que beneficiem não só os corretores, mas segurado-
ras, resseguradores e todos os demais atores envolvidos. 
“É o maior desafio da minha carreira, mas estou bastante 
motivado a fazer mais pelo mercado, que me possibilitou 
todas as realizações, e que deve seguir seu sólido cresci-
mento com olhar cada vez maior ao consumidor e aten-
dimento aos brasileiros de todas as classes econômicas e 
sociais”, ressaltou o novo superintendente. Ele deve colo-
car em prática a experiência acumulada em 41 anos para 
aproximar a Susep de todos os entes do mercado.
Economista, com especialização em gestão para admi-
nistradores e gerência de negócios de seguros, Camillo 
milita no Sincor-SP desde 2005, culminando com a 
eleição à presidente em dois mandatos – 2014 e 2018. 
Desde 2015 ocupava a vice-presidência da Fenacor na 
região Sudeste, sendo responsável pela operação de 
certificação digital aos corretores de todo o País. Em 
2018 candidatou-se pela primeira vez a um cargo na 
política, como deputado estadual por São Paulo, tendo 
conquistado 21.086 votos.

When the Federal Official 
Gazette published a decree 
on November 12 appointing 
the president of Sincor-SP, 
Alexandre Camillo, as the 
new head of the Superinten-
dency of Private Insurance 
(Susep), there were several 
positive manifestations wi-
thin the sector. Though it 
came as a surprise to some, 
Camillo’s name was unani-
mously approved, particu-
larly by insurance brokers. 
Five days later, he took 
over the agency remotely, 
succeeding Solange Vieira, 
who held the position sin-
ce February 2019, and who 
will lead a project at BN-
DES – the National Bank 
for Economic and Social 
Development. Camillo ste-
pped down as president of 
the Union, where his second 

term would finish at the end of December.
The fact that the agency should be headed by a represen-
tative of the insurance sector was an old wish of market 
professionals. Withal Camillo in the superintendence, 
observers are expecting advances in regard to actions 
that benefit not only brokers, but insurers, reinsurers and 
all other actors involved. 
‘It’s the biggest challenge of my career, but I’m very 
motivated to do more for the market which made all 
my achievements possible, and which should continue 
its solid growth with an ever-increasing concern with 
consumers and assisting Brazilians from every econo-
mic and social condition’, highlighted the new superin-
tendent. He must put all the experience he has gathe-
red over 41 years into practice to bring Susep closer to 
all entities in the market.
With a degree in Economics and a specialization in Mana-
gement for administrators and management of insurance 
business, Camillo has been active in Sincor-SP since 2005, 
culminating in his election to the presidency in two terms – 
2014 and 2018. Since 2015, he has held the vice-presidency 
of Fenacor for the Southeast Region, being responsible for 
digital certification operations for brokers across the coun-
try. In 2018 he ran for the first time for a political office, as 
a state representative for São Paulo, winning 21,086 votes.

Alexandre Camillo: maior desafio de sua carreira
Alexandre Camillo: biggest challenge of his career

SUPERVISÃO SUPERVISION
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A economia mundial está apresentando uma forte recuperação cíclica ao choque da 
COVID-19 e as perspectivas de crescimento são positivas. Como a América Latina foi 
impactada? O que podemos esperar para os próximos anos?
The world economy is showing signs of a strong cyclical recovery from the COVID-19 shock, and 
growth prospects are positive. How has Latin America been impacted? What can we expect for the 
next few years?

Building a sustainable future is 
opportunity for the insurance sector

Construção de um futuro sustentável é 
oportunidade para o setor de seguros

*Kaspar Mueller e/and Fred Knapp 

Nossa região foi atin-
gida de forma parti-
cularmente dura pela 
pandemia, mas a re-
cuperação econômi-
ca está em andamen-
to na América Latina 
e deve retornar ao 
seu nível de PIB pré-
vio à pandemia em 
2022. O novo relató-
rio sigma divulgado 
pelo Swiss Re Insti-
tute, Turbulence after 
lift-off: global economic 
and insurance outlook 
2022/23, afirma que 
espera-se que o cres-
cimento econômico seja mais lento em 2022 e 2023 
comparado a 2021, dados os persistentes problemas es-
truturais anteriores à COVID-19 e o endurecimento da 
política monetária. O PIB real regional deverá crescer 6% 
este ano, seguido por um crescimento mais moderado 
de menos de 3% em 2022 e 2023.
Para os dois maiores países da região, Brasil e México, 
projetamos um crescimento de cerca de 5% e 6% em 2021, 
respectivamente, e menos de 1% para o Brasil no próximo 
ano e cerca de 3% para o México. Em relação à Colômbia, a 
economia está se recuperando fortemente em 2021, antes 
que o crescimento se modere em 2022. Esperamos que o 
PIB real cresça 6,3% este ano e cerca de 4% em 2022 e 2023.
Diferentemente da economia, o crescimento dos prê-
mios de seguro deve ultrapassar o do PIB devido à cres-
cente conscientização quanto ao risco. Vejam:

Our region has been 
hit particularly hard 
by the pandemic, 
but economic re-
covery is underway 
in Latin America, 
with expectations 
for a return to its 
pre-pandemic GDP 
level in 2022. The 
new sigma report 
released by Swiss Re 
Institute, Turbulence 
after lift-off : global 
economic and insuran-
ce outlook 2022/23, 
states that economic 
growth is expected 

to be slower in 2022 and 2023 as compared to 2021, 
given the persistent structural problems present prior 
to COVID-19 and the tightening of monetary policy. 
Regional real GDP is expected to grow 6% this year, 
followed by a more moderate growth of less than 3% 
in 2022 and 2023.
For the two largest countries in the region, Brazil and 
Mexico, we project a growth around 5% and 6% in 2021, 
respectively, and less than 1% for Brazil next year and 
about 3% for Mexico. In relation to Colombia, where 
the economy is recovering strongly in 2021, growth 
will be moderate in 2022. We expect the real GDP to 
grow 6.3% this year and about 4% in 2022 and 2023.
Unlike the economy, insurance premium growth is 
expected to outpace GDP growth due to increased risk 
awareness. So:

Segundo o relatório, a descarbonização é uma das três tendências estruturais 
globais que moldarão o caminho de longo prazo da economia mundial
According to the report, decarbonization is one of three global structural trends 
that will shape the long-term path of the world economy

En
er

gi
a 

& 
Bi

og
ás

RAIO-X



11INSURANCE CORP

Durante a pandemia, o número de mortes por milhão de 
pessoas foi constantemente maior do que o agregado global. 
Como resultado, as seguradoras de vida enfrentaram um au-
mento sem precedentes nos sinistros de vida. No Brasil, os 
sinistros do seguro de vida mais do que dobraram em abril 
de 2021, em comparação com o mesmo período em 2020. 
Em setembro de 2021, 15% de todas as mortes da COVID-19 
no país foram cobertas por apólices de seguro de vida. 
Vemos que os retornos dos investimentos provavelmente 
serão desafiados pelas baixas taxas de juros em curso que 
não compensam totalmente a inflação, tornando crucial 
a disciplina de subscrição. O relatório também identifica 
três tendências estruturais globais que moldarão o cami-
nho de longo prazo da economia mundial, os três D's:

1. Descarbonização – Os eventos climáticos extremos 
em todo o mundo indicam que os riscos climáticos 
estão se materializando e que o rápido progresso na 
descarbonização é imperativo;

2. Digitalização – Adoção da tecnologia digital em toda 
a economia;

3. Divergência – A crescente divergência dentro dos países 
e entre as regiões globais é uma grande preocupação.

Da mesma forma, a América 
Latina será afetada por essas 
tendências por ser uma região 
suscetível a catástrofes naturais 
e riscos climáticos, bem como 
por ter oportunidades de de-
senvolvimento em aspectos 
socioeconômicos e de receita. 
Quanto à digitalização, os be-
nefícios são muitos e extrema-
mente promissores para o fu-
turo. O cenário atual continua a 
gerar uma demanda mais forte 
por proteção de seguro e nós, 
como parte da indústria de res-
seguros, podemos fazer mais 
para ajudar as sociedades a se 
tornarem mais resilientes. 

Likewise, Latin America will 
be affected by these trends as 
it is a region that is suscepti-
ble to natural disasters and 
climate risks, as well as ha-
ving development opportu-
nities in socioeconomic and 
income aspects. As for digiti-
zation, the benefits are many 
and extremely promising for 
the future. The current sce-
nario continues to generate 
stronger demand for insuran-
ce protections and we, as part 
of the reinsurance industry, 
can do more to help societies 
become more resilient. 

*Kaspar Mueller é president Reinsurance Latin America Swiss Re e Fred Knapp, head Reinsurance Brazil & Southern Cone Swiss Re

• Estimamos que os 
prêmios de seguros 
de L&H na Améri-
ca Latina cresçam 
a uma taxa real de 
10.7% em 2021, an-
tes de retornarem à 
taxa de crescimento 
próxima da tendên-
cia de 5.1% em 2022 
e 3.8% em 2023.

• Para prêmios de P&C na região, projetamos um 
crescimento de 5.6% em 2021, e cerca de 5% e 4% em 
2022 e 2023.

During the pandemic, the number of deaths per million 
people was consistently higher than the global average. 
As a result, life insurers faced an unprecedented incre-
ase in life insurance claims. In Brazil, these more than 
doubled in April 2021 as compared to the same period in 
2020. As of September 2021, 15% of all Brazil COVID-19 
deaths were covered by life insurance policies. 
We see that investment returns are likely to be hinde-
red by persisting low interest rates that do not fully offset 
inflation, making underwriting crucial. The report also 
identifies three global structural trends that will shape 
the long-term path of the world economy, the three D’s:

1. Decarbonization – Extreme weather events around 
the world indicate that climate risks are materiali-
zing and that rapid progress in decarbonization is 
imperative;

2. Digitization – Adoption of digital technology throu-
ghout the economy;

3. Divergence – The growing divergence within coun-
tries and between global regions is a major concern.

•     We estimate that L&H 
insurance premiums 
in Latin America will 
increase at an actual 
rate of 10.7% in 2021, 
before returning to 
the near-trend growth 
rate of 5.1% in 2022 and 
3.8% in 2023.

•      For P&C premiums in 
the region, we project 

a growth of 5.6% in 2021, and around 5% and 4% in 
2022 and 2023.

During the pandemic, the 
number of deaths per million 

people was consistently higher 
than the global average. As a 

result, insurers faced 
rising life insurance claims

Durante a pandemia, o número de
mortes por milhão de pessoas foi
constantemente maior do que o

agregado global. Como resultado, 
seguradoras de vida enfrentaram 

aumento nos sinistros de vida

X-RAY
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Acting with the support of fellow brokers
Trabalho com o respaldo da categoria

O corretor de seguros Bo-
ris Ber está acostumado a 
enfrentar desafios. O úl-
timo deles foi vencido nas 
urnas, com a eleição à pre-
sidência do Sindicato dos 
Corretores de Seguros do 
Estado de São Paulo (Sin-
cor-SP). Ele comandará a 
entidade para os próximos 
quatro anos, sucedendo a 
Alexandre Camillo, agora, 
titular da Susep.
“Vamos corresponder à 
confiança de cada voto e 
trabalhar para fortalecer 
cada vez mais o Sincor-SP 
e os corretores de seguros”, 
afirmou o presidente elei-
to. Ao ser declarado como 
vencedor do pleito, Boris 
ressaltou: “Este é o resulta-
do de um gesto democráti-
co e de extrema importân-
cia para os corretores de 
seguros. Quero agradecer 
a todos os corretores pelo 
apoio, como também aos 
profissionais que curtiram e acompanharam nosso 
trabalho, à minha família que esteve sempre comigo 
e aos valorosos colaboradores do Sincor-SP”.
Simone Fávaro, que assume como primeira vice-pre-
sidente, destacou o seu compromisso de continuar 
trabalhando pela categoria e apontou sua admiração 
pela carreira do novo dirigente. “Estou orgulhosa de 
ser conduzida por Boris, um profissional bastante 
competente e um grande amigo”. Já o segundo vi-
ce-presidente, Braz Romildo Fernandes, reafirmou 
que a diretoria não irá medir esforços para cumprir 
as propostas e ideias apresentadas pelos corretores. 
“Vamos trabalhar para transformar as promessas em 
realidade em um trabalho com a categoria”.
Boris Ber é corretor de seguros há mais de 40 anos. 
Ocupou a primeira vice-presidência da gestão de 
Camillo. É formado em Administração de Em-
presas pela PUC-SP e apresentador do Programa 
Seguro, da TV Gazeta. Já foi mentor do Clube dos 
Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) por 
duas gestões, além de atuar em diversas entidades 
da comunidade judaica.

Insurance broker Boris Ber 
is used to facing challen-
ges. The last of them came 
from the ballot box, being 
elected president of the 
Union of Insurance Broke-
rs of the State of São Pau-
lo (Sincor-SP). He will lead 
the organization for the 
next four years, succeeding 
Alexandre Camillo, now 
heading Susep.
‘We will be worthy of the 
trust put in us in each vote 
and work to increasingly 
strengthen Sincor-SP and 
insurance brokers,’ said 
the president-elect. Upon 
being declared the winner 
of the election, Boris hi-
ghlighted: ‘This is the re-
sult of a democratic gesture 
and it is extremely impor-
tant for insurance brokers. I 
want to thank all the broke-
rs for their support, as well 
as the professionals who li-
ked and followed our work, 

my family, who stood always with me, and the valued 
employees of Sincor-SP’.
Simone Fávaro, who took over as first vice-president, 
highlighted her commitment to continue working for 
the category and pointed out her admiration for the 
career of the new leader. ‘I am proud to be led by Bo-
ris, a very competent professional and a great friend’. 
The second vice-president, Braz Romildo Fernandes, 
reaffirmed that the leadership will spare no effort to 
comply with proposals and ideas presented by broke-
rs. ‘We will work to turn promises into reality working 
together with the category’.
Boris Ber has been an insurance broker for over 40 ye-
ars. He held the first vice-presidency under Camillo’s 
leadership. He holds a degree in Business Administra-
tion from PUC-SP and is Programa Seguro’s announcer, 
on TV Gazeta channel. He has been a mentor of the 
Insurance Brokers Club of São Paulo (CCS-SP) for two 
terms, in addition to being active in various entities 
within the Jewish community.

Boris: eleição é resultado “de um gesto democrático e de 
extrema importância para os corretores”
Boris: election is the result of ‘a democratic gesture of 
extreme importance to brokers’

ELEIÇÃO ELECTION
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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.
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Já se tornou uma 
tradição na área ju-
rídica. Há 21 anos, o 
Instituto Brasileiro 
de Direito do Seguro 
(IBDS) realiza a série 
de fóruns José Solle-
ro Filho, concebido 
como instrumento 
para fomentar os 
debates e o inter-
câmbio de experi-
ências sobre Direito 
do Seguro. Em 2014, 
o Centro de Estudos 
Judiciários do Con-
selho da Justiça Fe-
deral (CJF) e o IBDS, com apoio do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), se uniram para realizar em Brasília o I 
Congresso Internacional de Direito do Seguro. 
Agora, em 2021, o Centro de Estudos Judiciários do 
CJF, o instituto, o STJ, a Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e a Aca-
demia Sino-Lusófona da Universidade de Coimbra 
(ASL-UC) realizaram o II Congresso Internacional de 
Direito do Seguro do CJF-STJ e VIII Fórum José Sol-
lero Filho. Alguns dos maiores nomes do judiciário 
brasileiro participaram dos debates. Um dos painéis 
do evento foi dedicado ao resseguro, mediado pelo 
presidente da Confederação Nacional das Seguradoras 
(Cnseg), Marcio Coriolano, e presidido pelo ministro 
do STJ, Ricardo Villas Bôas Cueva. 
Os dados apresentados demonstraram o avanço do 
setor, sua importância na cadeia de seguros, questões 
relativas aos riscos partilhados entre seguradoras e 
resseguradoras e regulações de sinistros. Participaram 
também deste painel o professor Luis Alberto Meza 
Carbajal, da Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos, no Peru; Paulo Botti, sócio-fundador da Terra 
Brasis Resseguros; e a advogada Inaê Siqueira de Oli-
veira, mestre em Direito Civil pela Universidade de 
São Paulo - SP (foto) .
Coriolano fez uma rápida análise da trajetória do 
resseguro no País. Em 2020, um ano difícil dada a 
pandemia, o presidente da CNseg destacou que os 
negócios cedidos a resseguradoras manteve a média 
dos anos anteriores, que oscila de 8,5% a 10% dos prê-
mios totais das seguradoras (excluindo saúde e previ-

It has already beco-
me a tradition within 
the legal community. 
For 21 years already, 
the Brazilian Institu-
te of Insurance Law 
(IBDS) has held the 
José Sollero Filho 
Forums, conceived 
as an instrument to 
encourage debates 
and the exchange of 
experiences on Insu-
rance Law. In 2014, 
the Center for Judi-
cial Studies of the 
Federal Justice Cou-

ncil (CJF) and the IBDS [Brazilian Institute of Insurance 
Law], with the support of the Superior Court of Justice 
(STJ), got together to hold the 1st International Con-
gress on Insurance Law in Brasília. 
Now, in 2021, the Center for Judicial Studies of the CJF, 
the IBDS, the STJ, the National School for Training 
and Improvement of Magistrates (Enfam) and the Si-
no-Lusophone Academy of the University of Coimbra 
(ASL-UC) held the II CJF-STJ Congress on Internatio-
nal Insurance Law and the VIII José Sollero Filho Fo-
rum. Some of the biggest personalities in the Brazilian 
judiciary participated in the debates. One of the event’s 
panels was dedicated to reinsurance, mediated by the 
president of the National Confederation of Insurance 
Companies (CNseg), Marcio Coriolano, and chaired by 
the STJ Justice, Ricardo Villas Bôas Cueva. 
The data presented demonstrated the sector’s progress, 
its importance in the insurance chain, issues related to 
risks shared between insurers and reinsurers and claims 
regulations. Also participated in this panel Professor Luis 
Alberto Meza Carbajal, from the Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos in Peru; Paulo Botti, founding 
partner at Terra Brasis Resseguros; and lawyer Inaê Si-
queira de Oliveira, Master of Civil Law from the Univer-
sity of São Paulo - SP (photo).
Coriolano quickly summarized the trajectory of reinsu-
rance in the country. In 2020, a difficult year given the 
pandemic, the president of CNseg highlighted that busi-
ness ceded to reinsurers maintained the average of pre-
vious years, which ranges from 8.5% to 10% of insurance 
companies’ total premiums (excluding health insurance 

Reinsurance on the agenda
Na ordem do dia, o resseguro

CONGRESSO

Por/by: Carlos Pacheco
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dência). A participação permanece estável, ainda que 
o mercado de seguros tenha crescido cinco vezes e 
meia entre 2010 e 2020. 
Com esses números, o dirigente assinalou que a con-
corrência ampliada no setor produziu uma desconcen-
tração da produção de prêmios nas mais variadas car-
teiras. Seis companhias concentravam o mercado há 
dez anos. Hoje, há a presença de empresas nacionais e 
estrangeiras nos diferentes ramos e modalidades. 
Paulo Botti, por sua vez, demonstrou preocupação com 
os crescentes repasses ao exterior dos grandes riscos bra-
sileiros. Ele vê nesse processo um gradual enfraqueci-
mento do mercado de seguros. Para ele, isso é fruto da 
evasão das seguradoras nacionais do segmento de gran-
des riscos nos últimos anos - o foco delas é hoje o varejo 
massificado - abrindo caminho para retenções de riscos 
vultosos decrescentes no mercado brasileiro. 
Na análise de Botti, este movimento aumenta a aceita-
ção e regulação de sinistros no exterior, sendo acom-
panhado por novas pressões por mais flexibilidade 
dos resseguros. Na avaliação dele, a consequência 
disso é um futuro desafiador, acenando para a perda 
de sentido estratégico das resseguradoras locais, que 
reduzem sua competitividade pelo peso de impostos, 
algo que tornará mais racional ter sua base, inclusive 
no caso do IRB, no exterior.

Peru

Este futuro já é uma realidade no Peru onde gran-
de parte dos negócios de riscos vultosos é repassada 
ao exterior, e as companhias de seguros atuam como 
meras corretoras, na ótica do professor Luis Alberto 
Meza Carbajal. Ele detalhou de forma crítica as regras 
que regulamentam as operações de resseguros em seu 
país, assinalando que o marco do órgão de supervisão 
do mercado peruano coloca em risco seguradoras e se-
gurados, ao incluir, em seu escopo, atribuições que, a 
rigor, deveriam ser do Legislativo e ignorar leis que tra-
tam da proteção do consumidor e de abuso econômico. 
Hoje, para Carbajal, parcelas significativas de capitais se-
gurados de empresas públicas e privadas estão ressegu-
radas no exterior e longe da jurisdição peruana, algo que 
pode impor toda sorte de riscos aos segurados, como pra-
zos de regulação excessivamente alargados e indenizações 
aquém das perdas, por exemplo. Já a advogada Inaê Si-
queira de Oliveira propôs novas leis que deem mais trans-
parência às relações entre seguradoras e ressegurados, o 
que inclui informações aos segurados sobre repartição de 
seus riscos entre esses dois pares do mercado. 
Inaê manifestou clara preocupação com as chamadas 
Cláusulas de Assistência, Cooperação e Controle de Si-
nistros (CCCs), que afetam a relação entre segurador e 
ressegurador e podem produzir desvios nos cursos das 
liquidações de sinistros. Por último, o ministro Ricar-
do Cueva elogiou o notório saber dos participantes do 
painel, afirmando que as apresentações colaboraram 
para tornar as operações de seguros e resseguros mais 
bem entendidas pelo Judiciário. 

and pensions). The market share remains stable, even 
though the insurance market overall has grown five and a 
half times between 2010 and 2020. 
In light of these numbers, the director pointed out that 
increased competition in the sector has brought about a 
decentralization of premium production into the most 
varied portfolios. Ten years ago, six companies domina-
ted the market. Today, we see national and foreign com-
panies in different fields and modalities. 
Paulo Botti, in turn, showed concern with the growing 
transfer abroad of major Brazilian risks. He sees in this 
phenomenon a gradual weakening of the insurance 
market. For him, this is the result of the evasion of na-
tional insurers from high-risk segments in recent years 
- their focus being nowadays on mass retail - paving 
the way for the declining retention of major risks in 
the Brazilian market. 
In Botti’s analysis, this movement increases the accep-
tance and regulation of claims abroad, which is accom-
panied by new pressures for more flexibility in rein-
surance. In his opinion, the consequence of this is a 
challenging future, pointing to the loss of strategic sense 
for local reinsurers, which reduce their competitiveness 
due to the weight of taxation, something that will make 
it more rational to be based abroad, including in the case 
of the IRB [the Brazilian Reinsurance Institute].

Peru

This future is already seen in Peru, where a large part 
of the high risk business is transferred abroad and in-
surance companies act as mere brokers, in Professor 
Luis Alberto Meza Carbajal’s view. He critically de-
tailed the rules that regulate reinsurance operations 
in his country, noting that the framework of the Pe-
ruvian market supervisory agency puts insurers and 
policyholders at risk by including, within its scope, 
attributions that strictly speaking should pertain to 
Legislature and by ignoring laws that deal with con-
sumer protection and economic abuse. 
Today, to Carbajal, significant portions of the insured capi-
tal of public and private companies are reinsured abroad 
and far from Peruvian jurisdiction, something that can im-
pose all sorts of risks to policyholders, such as excessively 
extended regulatory periods and indemnities below losses, 
for example. Attorney Inaê Siqueira de Oliveira, on the 
other hand, proposed new laws that provide more transpa-
rency to the relationship between insurers and reinsurers, 
including providing information to policyholders about 
the distribution of their risks between these two markets. 
Inaê expressed a strong concern with the so-called 
Claim Assistance, Cooperation and Control Clauses 
(CCCs), which affect the relationship between insu-
rers and reinsurers and can lead to deviations in the 
course of claim settlement. Finally, Justice Ricardo 
Cueva praised the egregious knowledge of the pane-
lists, stating that the presentations helped to make 
insurance and reinsurance operations better unders-
tood by the Judiciary.

CONGRESS
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Claudia Papa, head of A&H, Group Life, Travel and Affinity (LATAM)
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Global plan for growth
Plano global de crescimento 

Starr Insurance Companies está expandindo fortemente a área de A&H e Affinity para a América Latina
Starr Insurance Companies is aggressively expanding A&H and Affinity área for the Latin American

Segundo Cristina Dominguez, Claudia traz para a Starr expertise no segmento 
According to Cristina Domingues, Claudia brings to Starr the expertise in the segment

Prestes a comemorar dez anos de operações no Brasil, 
e em meio a uma das maiores crises globais, decorren-
te da pandemia da covid-19, a Starr Insurance Compa-
nies continua apostando no potencial do mercado lati-
no-americano e, dentro dessa visão, está expandindo 
fortemente a área de A&H e Affinity para toda a região, 
com a chegada da Claudia Papa Scarpa – head of A&H, 
Group Life, Travel and Affinity (LATAM).
Em sua nova função, Claudia será responsável pela es-
tratégia e implantação de novos negócios relacionados 
ao mercado de mass consumer, Vida em Grupo, Travel e 
A&H na região, fundamentais para o crescimento da 
seguradora não só no Brasil como também na Amé-
rica Latina. Ela irá se reportar diretamente a Santiago 
Mora, head of A&H International baseado em Londres. 
“A Claudia traz para a Starr expertise no segmento, re-
sultado de 23 anos acumulados de experiência, os quais 
aliados a fortes parcerias continuarão contribuindo ao 
crescimento orgânico e sustentável da Starr Brasil”, 
afirma Cristina Domingues, CEO da Starr Brasil. 
“O plano global de crescimento e expansão das opera-
ções da Starr Insurance Companies, no segmento de 

About to celebrate 10 years of operations in Brazil, 
and in the midst of one of the biggest global crises, 
resulting from the Covid-19 pandemic, Starr Insuran-
ce Companies continues to bet on the potential of the 
Latin American market, and within this vision, is ag-
gressively expanding the A&H and Affinity area for the 
entire region, with the arrival of Claudia Papa - Head 
of A&H, Group Life, Travel and Affinity (LATAM).
In her new position, Claudia will be responsible for 
the strategy and implementation of new businesses 
related to the Mass Consumer, Group Life, Travel and 
A&H markets in the region, fundamental for the insu-
rer's growth not only in Brazil but also in Latin Ame-
rica. She will report directly to Santiago Mora, Head 
of A&H International based in London. "Claudia brin-
gs to Starr the expertise in the segment, the result of 
23 years of accumulated experience, which together 
with strong partnerships will continue to contribute 
to the organic and sustainable growth of Starr Brazil", 
says Cristina Domingues, CEO of Starr Brazil.
"Starr Insurance Companies global plan for grow-
th and expansion of its Affinity and A&H operations 
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Affinity e A&H, contempla 
o Brasil e América Latina 
e Claudia tem um papel 
fundamental no fortaleci-
mento da oferta de produ-
tos de A&H, Vida em Gru-
po, Affinity e Travel, tanto 
quanto no desenvolvi-
mento de soluções de pri-
meira linha para nossos 
clientes” afirma Santiago 
Mora, head International 
de A&H.  
“A primeira aliança com a 
88i possibilitará ofertarmos 
coberturas diferenciadas 
com os melhores produtos 
de Seguro de Vida em Gru-
po e de Acidentes Pessoais e 
Seguro Viagem para nossos 
clientes e futuros parceiros. 
Queremos nos tornar líde-
res em inovação no merca-
do e escalar no mercado di-
gital. A pandemia levou os 
consumidores a mudar os 
hábitos e a buscar serviços 
online, o que serviu como um aprendizado direciona-
do a experiências digitais”, afirma Claudia.
“Vivemos um momento global muito importante. No 
mundo pós-pandemia, os seguros de pessoas vão domi-
nar o mercado. As famílias se tornaram mais reflexivas 
sobre suas prioridades e necessidades. Neste novo nor-
mal, pós-pandemia, as pessoas estão mais conscientes 
de que estão expostas a vários riscos. Eles enfrentaram 
um desafio maior de proteger a renda familiar, a edu-
cação dos filhos, de garantir uma renda para a aposen-
tadoria e de proteger suas famílias”, completa Claudia.
Ainda na avaliação de Claudia, o seguro de Vida em 
Grupo e de Acidentes Pessoais cumpre um papel social 
de suma importância, um instrumento relevante para 
a reorganização financeira familiar. Portanto, no mo-
mento em que a vulnerabilidade do ser humano passa 
a ser um assunto recorrente, as pessoas se tornam mais 
conscientes da importância da proteção a suas famílias 
e do planejamento financeiro. 
O grande aprendizado desta crise de saúde que o mun-
do viveu é que despertou nas pessoas a necessidade de 
proteção financeira das famílias. Os seguros de Vida 
em Grupo e Acidentes Pessoais são as melhores fer-
ramentas para garantir a proteção familiar. Nota-se, 
claramente, nestes últimos meses, uma curiosidade 
e preocupação maior com os seguros de pessoas, seja 
para si próprio com cobertura de morte, invalidez e 
doenças graves, ou até os seguros para os funcionários 
das empresas. De clientes da Fortune 500 a organiza-
ções sem fins lucrativos, os produtos de Vida em Gru-
po e Acidentes Pessoais da Starr cobrem funcionários 
e suas famílias em todo o mundo.

includes Brazil and Latin 
America, and Claudia plays 
a key role in strengthening 
our A&H, Group Life, Af-
finity and Travel product 
offerings, as well as develo-
ping world-class solutions 
for our clients", says San-
tiago Mora, International 
Head of A&H. 
"The recently signed first 
alliance with 88i will ena-
ble us to offer differentia-
ted coverage with the best 
Group Life and Personal 
Accident and Travel in-
surance products to our 
customers and future part-
ners. We want to become a 
leader in market innova-
tion and scale in the digi-
tal market. The pandemic 
led consumers to change 
habits and seek services 
online, which served as a 
learning curve for digital 
experiences," says Claudia.

"We are living a very important global moment. In 
the post-pandemic world, people insurance will do-
minate the market.
Families have become more reflective about their 
priorities and needs. In this new normal, post pan-
demic, people are more aware that they are exposed 
to various risks. 
And they faced a greater challenge to protect the fa-
mily income, the children's education, to guarantee 
an income for retirement, and to protect their fami-
lies", Claudia adds.
Still in Claudia's evaluation, Group Life and Personal 
Accident insurance play a very important social role, a 
relevant instrument for the family financial reorgani-
zation. Therefore, at a time when human vulnerabili-
ty becomes a recurrent subject, people become more 
aware of the importance of protecting their families 
and of financial planning.
The great learning from this health crisis that the 
world has experienced is that it has awakened in pe-
ople the need for financial protection for their fami-
lies. Group Life and personal accident insurance is 
one of the best tools to guarantee family protection. 
One can clearly notice in the last few months a gre-
ater curiosity and concern with people's insurance, 
be it for oneself with coverage for death, disability, 
and serious illness, or even insurance for company 
employees. From Fortune 500 clients to non-profit 
organizations, Starr's Group Life and personal ac-
cident products cover employees and their families 
all over the world.

Santiago Mora: plano global de crescimento e expansão das 
operações contempla Brasil e América Latina
Santiago Mora: Global plan for growth and expansion of 
operations includes Brazil and Latin America
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Starr Insurance Companies in pandemic
Starr Insurance Companies na pandemia

A exemplo de outros mercados e indústrias, desde 
março 2020 a Starr Brasil esteve atuando em regi-
me de home office, quando passou a gerir 100% das 
suas operações de modo remoto sem ter enfrenta-
do nenhum único incidente durante esse período. 
E, desde a segunda quinzena de novembro, vimos 
promovendo o retorno gradual de nossas ativida-
des presenciais e, esperamos, poder retornar 100% 
a partir de janeiro 2022.

Relembrando a história da Starr 

Cornelius Vander Starr foi um ousado jovem em-
preendedor que, em dezembro de 1919, estabele-
ceu a primeira empresa de seguros de propriedade 
americana em Xangai, na China, constituindo uma 
próspera agência de seguros, que combinava conhe-
cimento internacional e local. Nas décadas seguintes, 
as operações comerciais da Starr se espalharam pela 
Ásia e pelo resto do mundo. Um século depois, a Starr 
torna-se uma das seguradoras que mais crescem no 
mundo, com capacidade de subscrever riscos em 124 
países, nos seis continentes.  
Nesse cenário, a América Latina é um mercado impor-
tante nos planos globais de crescimento da organiza-
ção. A Starr Brasil inaugura 
suas operações no Brasil 
em agosto de 2012.  Em 
2013 inicia a oferta de pro-
dutos de Seguro Viagem e 
os serviços da Assist Card, 
empresa de assistência em 
viagens da Starr. 
Desde então, a Starr Bra-
sil se expande passando 
a atuar em outras linhas 
de negócios e segmen-
tos de seguros tais como 
Riscos Nomeados e Ope-
racionais, Riscos de En-
genharia, Aeronáuticos, 
Linhas Financeiras, Res-
ponsabilidade Civil Geral 
e Seguro Ambiental, ad-
ministrando, atualmente, 
importante e sólida car-
teira de riscos corporativos.
Em sua Divisão de Riscos 
Corporativos ou de Se-

Like in other markets and industries, since March 
2020 Starr Brasil has been operating in a home office 
regime, when it started to manage 100% of its opera-
tions remotely without having faced a single incident 
during that period.  
And since the second half of November, Starr Bra-
sil has been promoting the gradual return of its em-
ployees to the office, and it expects to return 100% of 
its on-site activities as of January 2022.

Recalling Starr’s history

Cornelius Vander Starr was a daring young entre-
preneur who, in December 1919, established the first 
American-owned insurance company in Shanghai, 
China, building a thriving insurance agency that com-
bined international and local knowledge. In the deca-
des that followed, Starr's business operations spread 
throughout Asia and the rest of the world. A century 
later, Starr has become one of the fastest growing in-
surance companies in the world, with underwriting 
capacity in 124 countries on five continents.  
In this scenario, Latin America is an important market 
in the organization's global growth plans. Starr Brasil 
inaugurates its operations in Brazil in August 2012. In 

2013, it starts offering Tra-
vel Insurance products and 
the services of Assist Card, 
Starr’s  travel assistance 
company. 
Since then, Starr Brasil has 
expanded to other lines 
of business and insurance 
segments such as Named 
and Operational Risks, 
Engineering Risks, Aero-
nautical, Financial Lines, 
General Liability and Envi-
ronmental Insurance, cur-
rently managing an impor-
tant and solid portfolio of 
corporate risks.
In its Corporate Risk Divi-
sion or Damage Insurance 
as it is called in Brasil, Starr 
Insurance Companies is 
already recognized for its 
relevant performance and 
contribution in complex 

A América Latina é um mercado importante nos planos globais de 
crescimento da organização
Latin America is an important market in the organization's 
global growth plans
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guros de Danos, como é chamada no Brasil, a Starr 
Insurance Companies já é reconhecida por sua rele-
vante atuação e contribuição em programas de segu-
ros complexos e que exigem um alto conhecimento 
e especialização de seus subscritores locais e interna-
cionais. Essa interação permite que a empresa ofereça 
soluções compatíveis com as melhores estruturas de 
programas de seguros praticados globalmente.
O suporte de seus corretores propicia aos clientes da 
Starr se beneficiar das melhores soluções adaptadas a 
cada indústria. A maior força da Starr Insurance Com-
panies são seus colaboradores que ‘vivem e respiram’ 
seguro. Este é o lema que está expresso no provérbio 
em destaque, na recepção do escritório, no Brasil: 
At Starr, insurance is not just something we do it’s who we 
are (Na Starr, seguro não é apenas algo que fazemos, é 
o que nós somos).

Starr é uma das seguradoras que mais crescem no mundo, com capacidade de subscrever riscos em 124 países
Starr is one of the fastest growing insurance companies in the world, with underwriting capacity in 124 countries

In its Corporate Risk Division or Damage 
Insurance as it is called in Brasil, Starr Insurance 

Companies is already recognized for its 
relevant performance and contribution in 

complex insurance programs that require a 
high level of knowledge and expertise from 

its local and international underwriters

Em sua Divisão de Riscos Corporativos ou
de Seguros de Danos, como é chamada no Brasil, 

a Starr Insurance Companies já é reconhecida
por sua relevante atuação e contribuição em 

programas de seguros complexos e que exigem 
um alto conhecimento e especialização de seus 

subscritores locais e internacionais

insurance programs that require a high level of know-
ledge and expertise from its local and international 
underwriters. This interaction allows the company 
to offer solutions on par with the best insurance pro-
gram structures practiced globally.
The support of its brokers enables Starr's customers 
to benefit from the best solutions tailored to each in-
dustry. Starr Insurance Companies greatest strength 
is its employees who 'live and breathe' insurance. This 
is the motto that is expressed in the proverb featured 
at the reception desk of the office in Brasil: 
“At Starr, insurance is not just something we do it's 
who we are”.

CAPA
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Em sua vida profissional, um exemplo de cidadania. 
No final da década de 90, a atual head of A&H, Group 
Life, Travel and Affinity (LATAM) da Starr Insurance 
Companies foi a responsável pela abertura do canal 
utilities no mercado brasileiro com a distribuição 
de seguros por meio de empresas de energia elétri-
ca. A iniciativa propiciou acesso a milhões de brasi-
leiros que não tinham condições de comprar produ-
tos financeiros. Claudia tornou-se líder em Utilities 
e Distribuição de ‘Telecom’.
Formada em marketing e negócios, a executiva possui 
mais de 22 anos de experiência no segmento de segu-
ros massificados, segmento em que assume verdadeira 
paixão, com o qual desenvol-
veu sua carreira, incluindo 
o canal corretor. O primeiro 
projeto deste tipo de segu-
ro no Brasil é de sua autoria, 
viabilizado no âmbito de uma 
das maiores concessionárias 
de energia elétrica do País.
Nos seguros massificados, 
atuou em programas de afi-
nidades, utilities e varejo, 
bancassurance, instituições fi-
nanceiras, entre outros. Foi 
responsável por operações de 
afinidade em diversos países 
da América Latina, sobretudo 
Argentina, Brasil, Chile, Co-
lômbia, Paraguai e Peru. Antes 
de assumir posição de desta-
que na Starr Insurance Com-
panies, ocupou duas vice-pre-
sidências na Generali, ao nível 
estatutário e regional. Foi dire-
tora-executiva da Aon Affinity 
Latin America e ex-diretora de 
Utilities da Aon Affinity. 

In her professional life, an example of citizenship. 
In the late 1990s, the current Head of A&H, Group 
Life, Travel and Affinity (LATAM) at Starr Insurance 
Companies was responsible for opening the Utilities 
channel in the Brazilian market with the distribution 
of insurance through electric energy companies. The 
initiative provided access to millions of Brazilians who 
were unable to buy financial products. Claudia has be-
come a leader in Utilities and ‘Telecom’ Distribution.
Graduated in Marketing and Business, the executive 
has over 22 years of experience in the Mass insurance 
segment, in which she engages a true passion, where 
she developed her career, including the broker chan-

nel. The first project of this 
type of insurance in Brazil, 
made possible by one of the 
largest electricity concessio-
naires in the country.
In mass insurance, she worked 
in Affinity programs, Utilities 
and Retail, Bancassurance, 
Financial Institutions, among 
others. She was responsible 
for affinity operations in se-
veral countries in Latin Ame-
rica, especially Argentina, 
Brazil, Chile, Colombia, Para-
guay and Peru. Before enga-
ging a prominent position at 
Starr Insurance Companies, 
she held two vice-presiden-
cies at Generali, at the statu-
tory and regional level. She 
was Executive Director of Aon 
Affinity Latin America and 
former Director of Utilities at 
Aon Affinity (EP).

She is the author of the first mass 
insurance project in Brazil

Ela é autora do primeiro projeto de 
seguro massificado no Brasil 

Em duas décadas de atuação, Claudia Papa exibe uma trajetória vigorosa. Carreira foi desenvolvida nos 
segmentos de produtos massificados e no canal corretor 
In two decades in action, Claudia Papa has shown a vigorous trajectory. Career was developed in the 
mass product segments and in the broker channel

COVER
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O que as pessoas 
pensam quando se 
fala em futuro? Esse 
é um enigma que foi 
decifrado no 9º Fó-
rum Internacional da 
Longevidade da Bra-
desco Seguros. Fo-
ram realizados seis 
encontros on-line, 
sempre às quintas-
-feiras, entre os dias 
4 de novembro e 9 
de dezembro. Espe-
cialistas de renome 
mundial debateram 
assuntos fundamen-
tais para uma sociedade que a cada ano envelhece um 
pouco mais. Os internautas interagiram, fazendo inda-
gações e comentários.
O evento foi mediado pelo médico gerontólogo, 
presidente do ILC e consultor em longevidade da 
Bradesco Seguros Alexandre Kalache. Temas como 
idadismo (preconceito etário), sociedade intergera-
cional, diversidade e inclusão, proteção e segurança 
e o desenvolvimento da cultura do cuidado mobili-
zaram a atenção dos participantes nos encontros or-
ganizados pelo Centro Internacional da Longevidade 
Brasil (ILC do Brasil). Os painéis contaram ainda com 
a presença do diretor-presidente da Bradesco Vida e 
Previdência e da Bradesco Capitalização, Jorge Nas-
ser, e Manoel Peres, diretor-presidente da Bradesco 
Saúde e da Mediservice. 

Desafio do envelhecimento

Na programação, uma sessão especial com o ILC BR e 
o do Reino Unido trouxe muitas informações e dados 
sobre os desafios do envelhecimento trouxe e subsí-
dios importantes a respeito do desafio de viver mais 
com qualidade (foto). Na visão de Kalache, é impres-
cindível que a sociedade desenvolva uma cultura do 
cuidado em relação aos mais vulneráveis.  Neste rol, 
o consultor cita as pessoas idosas e dependentes da 
família. “Os profissionais que cuidam de pessoas nes-
tas condições são majoritariamente femininas, atuam 
sem regulamentação e precisam de treinamento ade-
quado para assistir os idosos”, alerta o especialista.

What do people 
think when they talk 
about the future? 
This is an enigma 
that was deciphered 
at the 9th Interna-
tional Longevity 
Forum of Bradesco 
Seguros. Six onli-
ne meetings were 
held, always on 
Thursdays, betwe-
en November 4th 
and December 9th. 
Wo r l d - r e n o w n e d 
experts debated 
fundamental issues 

for a society that ages progressively each year. Inter-
net users were able to interact, asking questions and 
making comments.
The event was mediated by gerontologist Alexandre 
Kalache, president of ILC and longevity consultant at 
Bradesco Seguros. Themes such as ageism, an interge-
nerational society, diversity and inclusion, protection 
and safety, and the development of a culture of care 
mobilized the participants’ attention during the mee-
tings organized by the Brazilian International Center 
for Longevity (ILC do Brasil). The panels were also 
attended by the CEO of Bradesco Vida e Previdência 
and Bradesco Capitalização, Jorge Nasser, and Manoel 
Peres, Bradesco Saúde and of Mediservice’s CEO.

The challenge of aging

During the event, a special session with the Brazi-
lian and British ILCs brought a lot of information 
and data about the challenges of aging and important 
references regarding the challenge of living longer 
with quality (photo). According to Kalache’s view, it 
is essential that the society develop a culture of care 
for those who are most vulnerable. In this group, the 
consultant cites the elderly and those depending on 
the family. ‘Professionals who take care of people in 
these conditions are mostly female, who work without 
regulations and need adequate training to assist the 
elderly’, reminds the expert.

A fundamental culture of care
Cultura do cuidado é fundamental 

Por/by: Carlos Pacheco

QUALIDADE DE VIDA LIFE QUALITY 
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Digital world is the market’s reality
Mundo digital é a realidade do mercado

Show de tecnolo-
gia são duas pala-
vras que podem 
resumir bem o 
que foram os 
dois dias da ter-
ceira edição do 
“CQCS Insurtech 
& Innovation”. 
Segundo estima-
tiva dos organi-
zadores, mais de 
mil pessoas es-
tiveram presen-
tes no centro de 
eventos Pro Mag-
no. Além disso, 
especialistas de 
renome em ino-
vação e de novas 
tecnologias de 
quatro países – 
Estados Unidos, 
Alemanha, Fran-
ça e Suíça – e de 
outros continentes ministraram palestras ao vivo ou 
transmitidas por meio de uma plataforma. Os painéis 
foram divididos em quatro pilares: “Perfil ou Perso-
na”, “Ser ou não ser Digital?”, “Acelerando o Futuro” e 
“User Experience & Wellness”.
“Muitas tecnologias que estavam prontas em stand by 
foram acionadas e o mercado de seguros global está 
saindo nessa cauda da pandemia mais forte e mais 
atualizado”, ressaltou o anfitrião do evento, Gustavo 
Doria Filho, CEO do CQCS. Este ano, uma novidade: 
startups, insurtechs e associações desfrutaram de um 
espaço no CQCS Insurtech & Innovation, o “Demos-
tage”. Ali, empreendedores exibiram iniciativas em 
estágio inicial a públicos de interesse (investidores, 
corretores de seguros e possíveis, clientes) com apre-
sentações de 15 minutos em média.
Outra novidade que movimentou bastante o público foi 
um dispositivo de voz inteligente. Uma das patrocina-
doras do evento, a Escola de Negócios e Seguros (ENS), 
em parceria com a Sistran Brasil, apresentou um assis-
tente virtual de ensino por meio de linguagem natural/
comandos de voz Alexa Guru de Seguros. Criado para 
aproveitar todo o potencial da plataforma desenvolvida 
pela Amazon, o aparelho disponibiliza, a um comando 
de voz, informações e esclarecimentos sobre seguros. A 

Technology and 
spectacle are two 
words that can 
sum up well what 
the two days of 
the third edition 
of ‘CQCS Insur-
tech & Innova-
tion’ were like. 
According to the 
organizers' esti-
mates, more than 
a thousand peo-
ple were present 
at the Pro Magno 
conference cen-
ter. In addition, 
renowned ex-
perts in innova-
tion and new te-
chnologies from 
four countries – 
the United States, 
Germany, France 
and Switzerland 

– and from other continents gave presentations, ei-
ther live or broadcasted through a platform. The pa-
nels were divided into four themes: ‘Profile or Per-
sona’, ‘To be or not to be Digital?’, ‘Accelerating the 
Future’ and ‘User Experience & Wellness’.
‘Many technologies that were ready and on standby 
were activated and the market for global insurance is 
coming out of this tail of the pandemic stronger and 
up to date’, highlighted the event host, Gustavo Doria 
Filho, CQCS’ CEO. This year, a new feature: startups, 
insurtechs and associations experienced a new space 
at CQCS Insurtech & Innovation, the ‘Demostage’. 
There, entrepreneurs were able to demonstrate ear-
ly-stage initiatives to publics of interest (investors, in-
surance brokers and prospect clients) in presentations 
lasting on average 15 minutes.
Another feature that inspired the audience was an in-
telligent voice device. One of the event’s sponsors, the 
School of Business and Insurance (ENS), in partner-
ship with Sistran Brasil, presented a virtual teaching 
assistant using natural language/voice commands, the 
Alexa Insurance Guru. Created to take advantage of 
the full potential of the platform developed by Ama-
zon, the device provides, at a voice command, infor-
mation and clarifications about insurance. The intent 

Gustavo Doria homenageia Nilton Molina, presidente do Conselho de Administração da MAG Seguros
Gustavo Doria pays tribute to Nilton Molina, Board of Directors Chairman of MAG Seguros

INOVAÇÃO
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proposta é levar aos corretores informações em lingua-
gem acessível, desmistificando o “segurês”.
Já no recinto de ExpoInsurtech, os participantes dos 
painéis apresentaram seus produtos e serviços. O ob-
jetivo deste espaço, além da mostra de produtos e ser-
viços, foi o de estimular networking, fechamento de 
negócios e concretização de parcerias. O conjunto de 
expositores foi composto por agências reguladoras, se-
guradoras, insurtechs, investidores, prestadores de ser-
viços tecnológicos, entre outros.
Além das inovações e novidades do mundo digital, o 
CQCS Insurtech & Innovation reconheceu e homena-
geou profissionais do mercado que ajudaram a trans-
formar o setor e fazem parte da história dos seguros: 
Antônio Carlos de Almeida Braga, Abrahão Garfinkel, 
Armando Vergílio, Mário Petrelli e Nilton Molina foram 
distinguidos com placas comemorativas. “Temos um 
grande cuidado em homenagear pessoas que contribuí-
ram com o desenvolvimento do mercado ou com a nos-
sa jornada em inovação”, destacou Doria.

is to offer information to brokers in an accessible lan-
guage, demystifying the insurance jargon.
At the ExpoInsurtech venue, panelists presented their 
products and services. The purpose of this space, be-
sides demonstrating products and services, was to 
encourage networking, closing deals and establishing 
partnerships. The exhibition comprised regulatory 
agencies, insurance companies, insurtechs, investors, 
technology service providers, among others.
In addition to innovations and news from the digital 
world, CQCS Insurtech & Innovation recognized and 
honored market professionals who helped transform 
the sector and who are now part of the history of in-
surance: Antônio Carlos de Almeida Braga, Abrahão 
Garfinkel, Armando Vergílio, Mário Petrelli and 
Nilton Molina were distinguished with comme-
morative plaques. ‘We take great care in honoring 
people who have contributed to the development 
of the market or to our journey of innovation’, hi-
ghlighted Doria.

Congresso dos Corretores promoverá ações sociais

Durante o CQCS Insurtech & Innovation, a Fe-
nacor realizou coletiva de imprensa para prestar 
informações sobre o 22º Congresso Brasileiro dos 
Corretores de Seguros, que acontecerá de 2 a 5 de 
março de 2022 no Royal Palm Resort, em Cam-
pinas (SP). Na coletiva, o presidente da federação, 
Armando Vergílio esteve acompanhado do presi-
dente eleito do Sincor-SP, Boris Ber, e do presi-
dente do Sincor-SE, Érico Melo. 
Vergílio destacou a importância do evento, que terá 
foco na inovação, comunicação, tecnologia e de-
mais assuntos de interesse do setor. Enfatizou que 
no congresso haverá homenagem às profissionais 
em virtude da celebração do “Dia da Mulher”, apre-
sentando um painel com as executivas do mercado.
Sobre a Exposeg, o presidente da Fenacor revelou 
que o espaço reunirá 22 expositores, um núme-
ro menor desta vez 
devido à pandemia. 
Destacou, ainda, 
as ações sociais a 
serem empreendi-
das com um lema: 
“Educação: um ca-
minho seguro”. Fa-
mílias carentes se-
rão contempladas 
com material es-
colar, tablets, com-
putadores e demais 
itens para benefi-
ciar estudantes do 
ensino básico.

Brokers’ Congress will promote social actions

During CQCS Insurtech & Innovation, Fenacor 
held a press conference to provide information on 
the 22nd Brazilian Congress of Insurance Brokers, 
which will take place from 2 to 5 March 2022 at the 
Royal Palm Resort, in Campinas (SP). At the press 
conference, the Federation’s president, Armando 
Vergilio, was accompanied by the president-elect 
of Sincor-SP, Boris Ber, and the president of Sin-
cor-SE, Érico Melo. 
Vergílio highlighted the importance of the event, whi-
ch will focus on innovation, communication, tech-
nology and other matters of interest to the sector. He 
emphasized that the Congress will feature a tribute to 
professionals in celebration of Women’s Day, presen-
ting a panel with female executives from the market.
About Exposeg, the president of Fenacor revealed 
that the space will bring together 22 exhibitors, a 

smaller number this 
time due to the pan-
demic. He also hi-
ghlighted the social 
actions to be under-
taken based on the 
motto: ‘Education: 
a safe path’. Fami-
lies in need will 
be provided with 
school supplies, ta-
blets, computers 
and other items whi-
ch may benefit basic 
education students.

INNOVATION
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Neste ano, a Escola de Ne-
gócios e Seguros comple-
tou 50 anos de atividades, 
reforçando as marcas do 
pioneirismo e da inova-
ção, sem perder suas raí-
zes. Desde junho de 1971, 
a ENS busca se antecipar 
às tendências do mercado, 
oferecendo programas 
educacionais de excelên-
cia desde o nível técnico 
até o superior. Essa visão 
de futuro – aliada à resi-
liência de um mercado di-
nâmico, que não para de 
crescer e de se transformar 
– explica em grande parte 
a longevidade da Escola.
A ENS ultrapassa o rótulo 
convencional de institui-
ção de ensino. Ao longo 
das últimas cinco déca-
das, ela foi uma das pro-
tagonistas no desenvol-
vimento da indústria de 
seguros no Brasil, ao for-
mar e capacitar diferentes 
gerações de profissionais. Com foco em educação 
continuada, ajuda a preparar uma mão de obra com 
alto grau de especialização e capacitação. Foram 
cerca de 580 mil pessoas impactadas por meio de 
graduações, pós-graduações, MBAs, cursos, exa-
mes, treinamentos internacionais e eventos. Deste 
total, mais de 100 mil se habilitaram como corre-
tores de seguros.
As mudanças não foram poucas ao longo destes 50 
anos. Assim como a indústria de seguros evoluiu e 
se adaptou às transformações econômicas, também 
a ENS viu a necessidade de se reposicionar no mer-
cado. Em 2019, passou por uma ampla reformula-
ção, expandindo a oferta de programas educacio-
nais para outros segmentos de negócios. Assim, 
transcendeu a cobertura que já oferecia ao setor de 

This year, the School of 
Business and Insuran-
ce completed 50 years of 
operations, reinforcing its 
pioneering and innovati-
ve features without losing 
its roots. Since June 1971, 
ENS has sought to antici-
pate market trends, offe-
ring educational programs 
of excellence from tech-
nical instruction to higher 
education. This vision for 
the future – combined with 
the resilience of a dynamic 
market which continues to 
grow and change – largely ex-
plains the School’s longevity.
ENS goes beyond the con-
ventional label of an edu-
cational institution. Over 
the last five decades, it 
has been one of the pro-
tagonists in the develop-
ment of the insurance in-
dustry in Brazil, training 
and qualifying different 
generations of professio-

nals. With a focus on continuing education, it helps 
to prepare a workforce with a high degree of spe-
cialization and qualification. About 580 thousand 
people have been impacted by undergraduate and 
postgraduate programs, MBAs, courses, exams, in-
ternational training and events. Of this total, more 
than 100,000 were qualified as insurance brokers.
These 50 years have seen a great deal of transforma-
tions. As the insurance industry evolved and adapted 
to economic changes, ENS also understood the need 
to reposition itself within the market. In 2019, it un-
derwent an extensive revamp, expanding the offer 
of educational programs to other business segments. 
Thus, it transcended the breadth it had already been 
offering to the insurance industry and attracted pro-
fessionals from related areas. This repositioning in-
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seguros e atraiu profissionais de áreas correlatas. 
Esse reposicionamento incluiu a mudança de nome 
e uma nova identidade visual.
O novo campo de atuação passou a incluir negó-
cios, relações de consumo, inovação e marketing, 
entre outras áreas de conhecimento. Os alunos ga-
nharam um amplo espectro de possibilidades. Eles 
hoje podem se especializar em temas como trans-
formação digital, liderança sustentável de pesso-
as, gestão de sistemas e serviços de saúde, finan-
ças e gestão estratégica de recursos humanos.
A ENS oferece um completo portfólio de progra-
mas educacionais, que abrangem todas as etapas 
da carreira e atendem aos mais variados perfis 
de profissionais: cursos de iniciação, de habilita-
ção técnica (corretores de seguros e comissário de 
avarias), graduações, pós-graduações, MBAs, ex-
tensões, formação executiva e avançados treina-
mentos internacionais.
Nos últimos anos, a ENS vem implementando uma 
série de ações inovadoras. Em São Paulo (SP), cons-
truiu a primeira Sala do Futuro da América Latina, 
um ambiente de vanguarda com equipamentos au-
diovisuais de alta resolução e que permite conectar 
pessoas do mundo inteiro. Outro empreendimento 
inovador foi o Nuv.Ens, espaço colaborativo vol-
tado para interessados em networking, estudos ou 
negócios de seguros.
As conquistas foram alcançadas em situações mui-
tas vezes desafiadoras. A pandemia da Covid-19, 
por exemplo, exigiu rápida capacidade de adapta-
ção da ENS, unindo todas as equipes de trabalho. 
O primeiro passo foi migrar as atividades presen-
ciais para ambiente virtual. A instituição sempre 
investiu fortemente em tecnologia como suporte às 
atividades administrativas e acadêmicas e, assim, 
conseguiu se ajustar rapidamente ao novo cenário.
Atualmente, os programas podem ser cursados 
nas modalidades presencial e a distância, em au-
las abertas ou em turmas fechadas para empresas. 
Neste último caso, a Escola desenha soluções cor-
porativas totalmente customizadas para atender às 
especificidades e particularidades do contratante. 
O esforço coletivo e a capacidade de manter o en-
sino de excelência tiveram amplo reconhecimento 
dos alunos e também do MEC. A Escola hoje cole-
ciona notas 5 e 4, em escala até 5, em avaliações de 
autorização e reconhecimento de cursos, no Enade 
e no IGC (Índice Geral de Cursos).
Para ampliar o alcance de suas ações, a ENS tam-
bém buscou reforçar suas parceiras comerciais, 
acadêmicas e institucionais. Hoje, praticamente 
todos os Sindicatos de Corretores de Seguros (Sin-
cors) do País são promotores dos programas edu-
cacionais da Escola. Eles atuam como uma única 
unidade de negócios para expandir as atividades de 
ensino e a captação de novos alunos.
Há mais de 20 anos, a ENS mantém convênios com 
instituições no exterior para administração de exa-

cluded a name change and a new visual identity.
The new field of activity was expanded to include 
business, consumer relations, innovation and marke-
ting, among other areas of knowledge. Students gai-
ned a wider spectrum of possibilities, and they can 
now specialize in topics such as digital transforma-
tion, sustainable leadership, management of health-
care systems and services, finance and strategic hu-
man resource management.
ENS offers a complete portfolio of educational pro-
grams, covering all career stages and meeting the 
demands of the most varied professional profiles: 
introductory courses, technical qualification (insu-
rance brokers and claim consultants), undergraduate 
and postgraduate programs, MBAs, extension cou-
rses, executive training and advanced international 
training.
In recent years, ENS has been implementing a series 
of innovative actions. In São Paulo (SP), it has built 
the first Future Room in Latin America, an avant-
-garde environment with high-resolution audiovi-
sual equipment that connects people from all over 
the world. Another innovative venture was Nuv.Ens, 
a collaborative space aimed at students interested in 
insurance networking, studies or business.
These milestones were achieved in often challenging 
situations. The Covid-19 pandemic, for example, re-
quired ENS to adapt quickly, uniting all work teams. 
The first step was to migrate face-to-face activities 
to an online environment. The institution has always 
invested heavily in technology to support its admi-
nistrative and academic activities and thus managed 
to quickly adjust to the new landscape.
Currently, programs can be followed in the class-
room and online, in open classes or in classes closed 
for companies. In the latter case, the School designs 
fully customized corporate solutions to meet each 
client’s specificities and particularities. The collec-
tive effort and ability to maintain excellence in te-
aching has received wide recognition from students 
and also from the Brazilian Ministry of Education. 
The School currently has several grades 5 and 4, on a 
scale of up to 5 in course authorization and accredi-
tation assessments, in the Enade [Higher Education 
Assessment Exam] and in the IGC (General Index of 
Courses).
To expand the reach of its activities, ENS also sought 
to strengthen its commercial, academic and insti-
tutional partnerships. Today, nearly all of the cou-
ntry’s Insurance Brokers Unions (Sincors) promote 
the School’s educational programs. They act as a sin-
gle business unit to expand teaching activities and 
attract new students.
For over 20 years, ENS has had agreements with ins-
titutions abroad to administer exams and carry out 
training programs. The pandemic, however, brought 
limitations on transport and transit to other cou-
ntries. The School had to find new solutions to go 
beyond its borders, and started to offer international 
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mes e realização de programas de treinamento. A 
pandemia, no entanto, trouxe limitações no trans-
porte e no trânsito para outros países. A Escola en-
controu, então, novas soluções para ir além de suas 
fronteiras, passando a oferecer cursos internacio-
nais a partir da Sala do Futuro. O inédito convênio 
firmado com a Universidade de Tel-Aviv rendeu 
a realização do treinamento "Inovação em Segu-
ros da Start-up Nation, Israel". Outros programas 
já estão agendados para 2022, em parceria com a 
Universidade Nova, de Lisboa, e o Chartered Insu-
rance Institute (CII), da Inglaterra.
Recentemente, a Escola estabeleceu parcerias 
acadêmicas com outras instituições e empresas 
de ponta, como a IBM, para oferta de programas 
educacionais nas áreas de tecnologia e segurança 
de dados, e a PUC-Rio, para desenvolvimento de 
pesquisas e realização de atividades educacionais 
na área de seguros.
Uma parceria de peso, fechada em 2020 com o 
Clube de Regatas do Flamengo, tem foco em sus-
tentabilidade e responsabilidade social. A ENS 
adquiriu os naming rights da equipe de natação, 
que passou a se chamar Flamengo/ENS, com o 
intuito de promover o desenvolvimento de no-
vos talentos e auxiliar atletas olímpicos do clube. 
Pelo acordo, o Flamengo pode destinar 110 bol-
sas de estudo integrais em cursos de graduação e 
MBA da ENS a atletas olímpicos e colaboradores 
do clube em condições de vulnerabilidade social. 
A força do mercado de seguros pode ser compro-
vada em números: ele responde por 6,5% do PIB e 
acumula reservas de R$ 1,2 trilhão. As receitas dos 
segmentos supervisionados pela Susep totalizaram 
R$ 249,64 bilhões nos primeiros 10 meses de 2021, 
aumento de 13,3% em relação ao mesmo período de 
2020, quando as receitas totalizaram R$ 198,07 bi-
lhões. Somente em outubro de 2021, o setor arreca-
dou R$ 25,35 bilhões, o que corresponde a um cres-
cimento de 13,8% em relação a outubro de 2020.
Em um segmento tão competitivo e cada vez mais 
acirrado como este, as melhores oportunidades se-
rão aproveitadas por quem estiver bem preparado. 
A importância da atualização é permanente, seja 
em cursos técnicos como de nível superior, in-
cluindo pós-graduação e MBA. Atenta à crescente 
necessidade de qualificação profissional no setor, 
a Escola mantém o protagonismo nessa indústria 
que é alicerce para o desenvolvimento econômico e 
social do País. E assim vai permanecer, contribuin-
do para capacitar novas gerações de profissionais, 
com os mesmos propósitos que nortearam sua fun-
dação há 50 anos.

*Lucas Vergílio é presidente da Escola de Negócios e Seguros 
(ENS)

courses through the Future Room. An unpreceden-
ted agreement signed with the University of Tel-Aviv 
resulted in the training course ‘Innovation in Insu-
rance of Start-up Nation, Israel’. Other programs are 
already scheduled for 2022, in partnership with Uni-
versidade Nova, in Lisbon, and the Chartered Insu-
rance Institute (CII), in England.
Recently, the School has established academic part-
nerships with other leading institutions and compa-
nies, such as IBM, to offer educational programs in 
the areas of technology and data security, and PUC-
-Rio, to develop research and carry out educational 
activities within the field of insurance.
A substantial partnership deal was signed in 2020 
with Clube de Regatas do Flamengo, with a fo-
cus on sustainability and social responsibility. ENS 
acquired the naming rights of Flamengo’s swim-
ming team, which was renamed Flamengo/ENS, 
with the aim of promoting the development of 
new talents and assisting the club’s Olympic athle-
tes. Under this agreement, Flamengo can allocate 
110 full scholarships for ENS undergraduate pro-
grams and MBA courses to Olympic athletes and 
club employees in situations of social vulnerability. 
The strength of the insurance market can be seen in 
numbers: it accounts for 6.5% of GDP and has R$ 1.2 
trillion in reserves. Revenues from the segments su-
pervised by SUSEP totaled R$ 249.64 billion in the 
first 10 months of 2021, an 13.3% increase when com-
pared to the same period in 2020, when revenues 
totaled R$ 198.07 billion. In October 2021 alone, the 
sector amassed R$ 25.35 billion, which corresponds 
to a 13.8% growth when compared to October 2020.
In a segment that is as competitive and increasin-
gly fierce as this one, the best opportunities will be 
used by those who are best prepared. The impor-
tance of being up to date is permanent, whether in 
technical instruction or higher education programs, 
including postgraduate courses and MBAs. Acknow-
ledging the ever-growing need for professional trai-
ning in the sector, the School maintains its leading 
role in this industry, which is the foundation for the 
country’s economic and social development. And it 
will remain so, helping to train new generations of 
professionals with the same objectives that guided 
its foundation 50 years ago.

*Lucas Vergílio is president of the School of Business and Insurance 
(ENS)
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team wish to readers, partners, 
advertisers and supporters an 
excellent 2022!
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Work portrays a life insurance “icon”
Obra retrata um “ícone” do seguro de vida

LANÇAMENTO BOOK LAUNCH

O jornalista Carlos 
Alberto Pacheco 
lançou a biografia 
… e para quem não me 
conhece… meu nome 
é Osmar Bertacini. A 
trajetória de um ícone 
do mercado de segu-
ros em eventos de 
duas entidades nas 
quais o biografado 
assumiu um papel 
fundamental. O li-
vro foi concluído no 
início de 2020 e, de-
vido à proliferação 
da pandemia, não 
foi possível lançá-lo 
presencialmente. A 
obra narra a vida e a carreira de um dos “papas” do 
seguro de vida no país.
O primeiro lançamento ocorreu no restaurante 
do Circolo Italiano, onde o Clube dos Corretores 
de Seguros de São Paulo (CCS-SP) realizou happy 
hour entre associados e convidados. Já o segun-
do lançamento com os associados da Aconseg-SP 
aconteceu no restaurante Boizão Grill, em São 
Paulo. Osmar foi um dos seus fundadores e o pri-
meiro presidente da entidade.
“A sua biografia vem coroar todo o trabalho, a dedi-
cação e o esforço de um cara batalhador e otimista 
por natureza. Meu 
pai foi um sujeito 
sensacional, fora da 
curva!”, reafirma Ro-
drigo Bertacini, ges-
tor da Humana Se-
guros.  E acrescenta: 
“Admirado e respei-
tado por todos, ca-
rinhoso e cuidadoso 
com a família, a obra 
consegue dar dimen-
são a todo este con-
texto. Sem dúvida, 
uma obra de leitura 
prazerosa que vai 
mostrar a todos o que 
eu mesmo vi e vivi ao 
vivo. Vale a pena”.

Journalist Carlos Al-
berto Pacheco laun-
ched the biography 
… and for those who 
don't know me… my 
name is Osmar Berta-
cini. The trajectory of 
an icon of the insuran-
ce market in events 
at two entities whe-
re the subject had 
a fundamental 
role. The book was 
completed in early 
2020, but due to the 
spread of the pan-
demic, it was not 
possible to release it 
in person. The work 

chronicles the life and career of one of the country’s 
masterminds in life insurance.
The first launch took place at the Circolo Italiano 
restaurant, where the Insurance Brokers Club of 
São Paulo (CCS-SP) held a gathering for members 
and guests. The second launch with Aconseg-SP as-
sociates took place at the Boizão Grill restaurant, in 
São Paulo. Osmar was one of its founders and the 
entity’s first president.
‘His biography is the summation of all the work, dedica-
tion and effort of a hard working and optimistic person 
by nature. My father was a sensational guy, someone 

out of the ordinary!’, 
reaffirms Rodrigo 
Bertacini, Humana 
Seguros’ manager. 
And he adds: ‘He was 
admired and respec-
ted by everyone, af-
fectionate and caring 
for his family, and 
this book manages 
to add dimension to 
this entire context. 
Undoubtedly, it is a 
work that is pleasant 
to read and will show 
everyone what I my-
self saw and expe-
rienced day by day. 
It is well worth it’.

Evaldir exibe obra ao lado do autor: homenagem a quem fez muito pelo mercado

Pacheco autografa livro para a esposa de Osmar, Regina, acompanhada pelo 
presidente da Aconseg-SP, Hélio Opípari Junior

Evaldir presents the book alongside the author: a tribute to someone who did a 
lot for the market

Pacheco autographs a book for Osmar’s wife, Regina, accompanied by the 
president of Aconseg-SP, Hélio Opípari Junior
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Delphos and remote property inspection
Delphos e a vistoria remota em imóveis

Desde a sua fundação, a Delphos 
tem em sua esteira de negócios 
serviços de vistorias em imóveis. 
Vistorias para laudos de assistência 
técnica aos peritos judiciais tam-
bém estão no escopo de atuação. Em 
meados de 2019, a empresa iniciou 
o desenvolvimento de uma ferra-
menta para realizar tais vistorias 
de forma remota. Com a chegada 
da pandemia e a exigência de iso-
lamento, aquilo que vinha sendo 
desenvolvido segundo um planeja-
mento e cronograma, passou a ser 
estratégico e urgente, o que acelerou 
as providências para a conclusão do 
desenvolvimento do SvrDelphos.
Trata-se de ferramenta que visa à 
melhoria e a aceleração dos proces-
sos das vistorias de bens imóveis, 
feita sob medida para as segurado-
ras. O SvrDelphos é sustentado por 
uma tecnologia moderna, com vistas a otimizar os níveis 
de acordos de serviços e perseguir a redução dos custos 
operacionais, ao propiciar excelência em preço e agilida-
de no atendimento ao cliente. Além disso, a vistoria remota 
atende à necessidade de proteção da vida das pessoas, sejam 
profissionais que fazem o trabalho presencial, sejam os se-
gurados ou donos dos imóveis. Tratado via web, o processo 
se inicia por meio de contato telefônico com o responsável 
pelo imóvel para agendamento da realização conjunta dos 
procedimentos necessários à efetivação da vistoria.
O profissional presta todos os subsídios técnicos em rela-
ção às instruções de uso do sistema, e providencia o en-
vio de um link que viabiliza a conexão por meio de um 
smartphone ou equipamento mobile. O usuário passa a 
ser orientado sobre como proceder e o que deverá mostrar 
no decorrer da vistoria. A ferramenta, que possui suporte 
com vídeo e VoIP integrados, guia a vistoria em conjunto 
entre o profissional e o responsável pelo imóvel.
Outro ponto relevante é que todo esse processo é feito sem 
que haja instalação de aplicativo no celular do interessado, 
bastando ele acessar o link enviado por SMS ou WhatsA-
pp. Após finalizar a vistoria, o profissional revisa cuida-
dosamente toda a filmagem e as fotos, e gera o respectivo 
laudo da vistoria A ferramenta conta com sistema de geo-
localização e, ao final do processo, os links dos vídeos ge-
rados são disponibilizados para consulta dos contratantes.

Since its foundation, Delphos has 
offered property inspection servi-
ces. Inspections for technical as-
sistance reports to legal experts 
are also within its scope of action. 
In mid-2019, the company began 
developing a tool to carry out such 
inspections remotely. With the ar-
rival of the pandemic and the de-
mand for social isolation, what 
had been developed according to 
a planned schedule became some-
thing strategic and urgent, promp-
ting the acceleration to complete 
the development of SvrDelphos.
This is a tool that aims to improve 
and speed up inspections proce-
dures for real estate, and is cus-
tom-made for insurance compa-
nies. SvrDelphos is supported by 
modern technology, with a view 
to optimizing the levels of servi-

ce agreements and seeking to reduce operating costs 
by providing excellence in price and agility in custo-
mer service. In addition, remote inspection respects 
the need to protect people’s lives, whether professio-
nals who do the work in person or insured or property 
owners. Carried out online, the procedure begins by 
contacting the person responsible for the property by 
phone to schedule the joint execution of all steps ne-
cessary to carry out the inspection.
The professional provides all technical support relating 
to instructions for using the system, and provides a link 
that enables the connection via a smartphone or mobile 
device. The user is further instructed on how to proceed 
and what to show during the inspection. The tool, which 
has integrated video and VoIP support, guides the group 
inspection between the professional and the person res-
ponsible for the property.
Another relevant point is that this entire process is done 
without installing any application on the interested per-
son’s cell phone, access is just through the link sent by 
SMS or WhatsApp. After completing the inspection, the 
professional carefully reviews all the footage and photos, 
and generates an inspection report. The tool has a geolo-
cation system and, at the end of the procedure, the links 
to the videos generated are made available for consulta-
tion by the contracting parties.

Elisabete Prado é presidente da Delphos 
Serviços Técnicos
Elisabete Prado is Delphos Serviços 
Técnicos president

TECNOLOGIA TECHNOLOGY

Elisabete Prado*
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Nova diretoria da FenaPrevi é eleita

Feijoada com Papai Noel e samba

New FenaPrevi board is elected

Feijoada with Santa Claus and samba

Em assembleia-ge-
ral ordinária, a Fe-
deração Nacional de 
Previdência Privada 
e Vida (FenaPrevi) 
com as associadas, 
em 16 de dezembro, 
elegeram os novos 
dirigentes da enti-
dade para o triênio 
2022/2025. A fede-
ração, que represen-
ta empresas e insti-
tuições atuantes nos 
segmentos de previ-
dência privada e de 
seguros de pessoas, será presidida por Edson Franco, 
atual CEO da Zurich no Brasil (foto). Franco possui 
mais de 25 anos de experiência em seguros e previdên-
cia privada e já comandou a FenaPrevi anteriormen-
te, de 2016 a 2019. A cerimônia de posse está marcada 
para o dia 7 de fevereiro de 2022.

Cooperação técnica

A Fenaprevi e o Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) ce-
lebraram assinatura de um convênio entre as duas en-
tidades visando contribuir para o aperfeiçoamento dos 
seguros de pessoas e de planos previdenciários no País. 
“Um dos nossos objetivos é estabelecer interações mais 
profundas com as instituições”, ressaltou o diretor-exe-
cutivo da FenaPrevi. Carlos de Paula.

Em sua 21ª edição, 
tradicional feijoada 
do CVG-RJ reuniu 
300 participantes 
no Hotel Sheraton, 
no bairro do Le-
blon (RJ). Alegria e 
c o n f r a t e r n i z a ç ã o 
deram o tom da co-
memoração natali-
na, que contou com 
a presença de Papai 
Noel para encanta-
mento das crianças 
presentes. O ator 
Eri Johnson fez uma 
participação especial celebrando a sua longa amizade 
e parceria com o presidente Octávio Perissé, desde a 
adolescência, na Tijuca, na zona norte do Rio. Houve 
apresentação de banda de pagode ao vivo e recreação 
para as crianças também.

In an ordinary gene-
ral meeting held on 
December 16, The 
National Federation 
of Private Pension 
and Life Insurance 
(Fenaprevi) and its 
associates elected the 
new directors of the 
entity for a 2022/2025 
three-year term. The 
Federation, which re-
presents companies 
and institutions ope-
rating in the private 
pension and perso-

nal insurance segments, will be chaired by Edson Fran-
co, current CEO of Zurich in Brazil (photo). Franco has 
more than 25 years of experience in insurance and pen-
sion plans, and has previously led FenaPrevi from 2016 
to 2019. The inauguration ceremony is scheduled for Fe-
bruary 7, 2022.

Cooperation partnership

Fenaprevi and the Brazilian Institute of Actuarial 
Science (IBA) signed an agreement between the two 
entities aiming to help improve personal insurance 
and pension plans in the country. ‘One of our ob-
jectives is to have deeper interactions between the 
institutions’, highlighted the executive director of 
FenaPrevi, Carlos de Paula.

In its 21st edition, 
CVG -RJ’s traditio-
nal feijoada event 
gathered 300 parti-
cipants at the Shera-
ton Hotel, in Leblon 
(RJ) neighborhood. 
The Christmas ce-
lebration was full of 
joy and celebration, 
and had the presen-
ce of Santa Claus 
to delight the chil-
dren present. Actor 
Eri Johnson made a 
special appearance, 

celebrating his long friendship with President Oc-
távio Perissé, from their teenage years in Tijuca, in 
northern Rio. There was also a live pagode group con-
cert and recreational activities for the children.

Danielle M
edeiros
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Novo titular da Susep toma posse

Indenizações atingem R$ 31 bi

New Susep leader takes office

Indemnities reach R$ 31 billion

Na manhã de 13 de dezem-
bro, o corretor de seguros 
Alexandre Camillo tomou 
posse como novo superin-
tendente da Susep na sede 
do Ministério da Economia, 
no Rio de Janeiro. Na mesa 
de autoridades, ao lado do 
ex-presidente do Sincor-SP, 
os presidentes Marcio Co-
riolano (CNseg) e Armando 
Vegílio (Fenacor) e o secre-
tário especial adjunto da Se-
cretaria Especial do Tesouro 
e Orçamento do Ministério da Economia, Júlio Alexandre 
Menezes da Silva, prestigiaram o acontecimento (foto). 
Veja matéria completa na próxima edição de IC.

A Bradesco Seguros reuniu 
em dezembro a imprensa es-
pecializada para uma coleti-
va e happy hour virtual. Os 
jornalistas conversaram com 
o presidente da companhia, 
Ivan Gontijo (foto). Na ocasião, 
ele comentou sobre os rumos 
e perspectivas da seguradora 
para 2022, além de anunciar o 
lançamento de novos produ-
tos no próximo ano. Segundo 
Gontijo, entre janeiro e se-
tembro de 2021, a Bradesco 
Seguros devolveu aos clientes 
R$ 4,5 bilhões em indenizações somente relacionadas 
à covid-19.  No mesmo período, a soma de indeniza-
ções pagas pela companhia chegou a R$ 31 bilhões.

On the morning of Decem-
ber 13th, insurance broker 
Alexandre Camillo took 
over as the new Superin-
tendent of SUSEP at the 
Ministry of Economy’s he-
adquarters in Rio de Janei-
ro. Alongside the former 
president of Sincor-SP, pre-
sidents Marcio Coriolano 
(CNseg) and Armando Vegí-
lio (Fenacor) and the special 
assistant secretary of the 
Special Secretariat for Trea-

sury and Budget of the Ministry of Economy, Júlio Ale-
xandre Menezes da Silva, attended the event (photo). 
Check the full article in the next issue of IC.

Bradesco Seguros invited the 
specialized press in December 
for a press conference and vir-
tual gathering. The journalists 
spoke with the company’s pre-
sident, Ivan Gontijo (photo). 
At the time, he commented on 
the company’s directions and 
prospects for 2022, in addi-
tion to announcing the launch 
of new products for the next 
year. According to Gontijo, 
between January and Septem-
ber 2021, Bradesco Seguros 
returned R$4.5 billion to cus-

tomers in indemnities solely in relation to Covid-19. In 
the same period, the sum of indemnities paid by the 
company reached R$31 billion.
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Vencedores do Prêmio em Inovação em Seguros Innovation in Insurance Award Winners

Os nove vencedores da 
10ª edição do Prêmio An-
tonio Carlos de Almeida 
Braga de Inovação em 
Seguros, promovido pela 
CNseg, foram anuncia-
dos em solenidade vir-
tual realizada em 15/12. 
Segundo o presidente 
da confederação, Mar-
cio Coriolano, um dos 
principais objetivos da 
premiação é divulgar 
práticas inovadoras que 
agregam ao mercado de 
seguros, o que levou a Con-
federação a adotar o nome 
de Antonio Carlos de Al-
meida Braga ao prêmio.
Quinze finalistas dis-
putaram troféus e prê-
mios – em NFTs (token 
não fungível). Os nomes 
que conquistaram as primeiras colocações são os se-
guintes: categorias “Comunicação” – “Conexão Cria-
tiva - Programa de Ideias Corporativo”, de Péricles 
Borba, da SulAmérica Seguros; “Produtos e Servi-
ços” – “P.A.E.S - Programa Aluno e Escola Seguros”, 
de Luciano Basilio, da Styllo Corretora de Seguros; 
“Processos e Tecnologia” – “Fast Track SulAmérica: 
Encaminhamento de Pronto-Socorro na COVID-19”, 
de Liana Sampaio Inhauser, da SulAmérica Seguros. 

The nine winners of the 
10th Antonio Carlos de 
Almeida Braga Award for 
Innovation in Insuran-
ce, promoted by CNseg, 
were announced at a vir-
tual ceremony held on 
15 December. According 
to the confederation’s 
president, Marcio Co-
riolano, one of the main 
objectives of the award 
is to promote innovati-
ve practices that impro-
ve the insurance market, 
which led the Confedera-
tion to name  the award 
after Antonio Carlos de 
Almeida Braga.
Fifteen nominees compe-
ted for trophies and pri-
zes – in NFTs (non-fungi-
ble tokens). The winners 

were the following: for ‘Communication’ – ‘Creative 
Connection - Corporate Ideas Program’ by Péricles 
Borba, from SulAmérica Seguros; for ‘Products and 
Services’, ‘PAES - Students and Schools Insurance Pro-
gram’ by Luciano Basilio, from Styllo Corretora de 
Seguros; for ‘Processes and Technology’, ‘Fast Track 
SulAmérica: Covid-19 emergency referral’ by Liana 
Sampaio Inhauser, from SulAmérica Seguros.  

Gestão de riscos e seguros Risk and insurance management

Nos dias 14 e 15 de-
zembro, a Associa-
ção Brasileira de 
Gerência de Riscos 
realizou o 19º En-
contro do Comitê 
do Setor Elétrico da 
ABGR em ambien-
te virtual. O evento 
reuniu alguns dos 
mais importantes 
executivos ligados 
a empresas de ge-
ração, transmissão, 
distribuição, comer-
cialização e negó-
cios de energia em operação no País. Por meio de 
interações constantes, a exemplo de eventos ante-
riores, houve troca de experiências, network e dis-
cussões sobre o desenvolvimento dos risk managers, 
gestão de riscos e seguros.

On December 14 
and 15, the Brazilian 
Association of Risk 
Management held 
the 19th ABGR Elec-
tric Sector Commit-
tee Meeting in an 
online environment. 
The event brought 
together some of the 
country’s most im-
portant executives 
linked to generation, 
transmission, distri-
bution, commercia-
lization and energy 

business operating. As in previous events, these in-
teractions generated an intense exchange of expe-
riences, networking and discussions about the de-
velopment of risk managers, and risk and insurance 
management in general.
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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).

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.

E N T R E  E M  C O N T A T O
contato@riskveritas.com.br

+55 (11) 98968-4413

www.riskveritas.com.br

/iRiskVeritas

/riskveritas

@risk_veritas

- Gestão de Riscos na Cadeia de        
  Suprimentos
- Gestão de Riscos em Portos e 
  Aeroportos
- Gestão de Riscos Patrimoniais
- Gestão de Riscos de 
  Responsabilidade Civil  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*Consulte outros serviços




