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DIÁLOGO

Fundada antes da abertura do mercado de resseguros, a As-
sociação Brasileira das Empresas de Corretagem de Resse-
guros (Abecor-Re) completa 10 anos de atividades. Entre 
seus propósitos está o trabalho em parceria com outras en-
tidades representativas do setor, focando o aperfeiçoamento 
do mercado e a defesa das corretoras de resseguro. Vice-
-presidente da entidade, Roberto da Rocha Azevedo fala so-
bre a realidade e as oportunidades nas operações de seguro 
e resseguro no Brasil. 

Insurance Corp – Diante do cenário complexo que o País 

se encontra, como a Abecor-Re avalia as oportunidades 

de expansão das operações de seguro e resseguro?

Roberto da Rocha Azevedo – As oportunidades sempre 
existem e é nos momentos de crise as maiores delas apare-
cem. Nessas horas a criatividade e o conhecimento são boas 
ferramentas para aproveitar essas condições. 

IC – E como segue a atuação dos brokers no mercado?

RRA– Poucos megabrokers seguem atuando em todas as 
áreas, é o caso da AON, JLT, Willis e Guy Carpenter. Ou-
tras maiores, como a Cooper Gay e a UIB operam em di-
versos ramos, mas não em todos. As demais se dedicam a 

IC – Qual o grau de interesse e envolvimento dos broke-

rs associados? A atual regulamentação da Susep tem 

atendido às expectativas?

RRA– Com a abertura do mercado de resseguros e dentro  
do espírito da Resolução CNSP 173 de 2007 – que dispõe 
sobre a atividade – muitas corretoras de seguro criaram  
corretoras de resseguro separadas, para atender seus clien-
tes diretos. Mas a maioria delas, no entanto, encerrou as  
atividades, visto que o mercado é limitado e os custos pa- 
ra a sua manutenção, principalmente no seguro de E&O, 
exigido pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), 

33 corretoras ainda registradas na Susep, apenas 11 ou 12 

sua atuação.

Founded before the opening of the reinsurance market, 
the Brazilian Association of Reinsurance Brokerage 
Companies (Abecor -Re) completes 10 years of activi-
ties. Among its purposes, working in partnership with 
other representative bodies of the industry, focusing on 
the market ś improvement and the defense of reinsurance 
brokers. The association ś vice president, Roberto da Ro-
cha Azevedo talks about the reality and opportunities in 
insurance and reinsurance operations in Brazil.

Insurance Corp - Given the complex situation that the 

country encounters, how does Abecor- Re see oppor-

tunities for expansion of insurance and reinsurance 

operations?

Roberto da Rocha Azevedo - The opportunities always 
exist and it is in times of crisis that the largest of them 
appear. Now, creativity and knowledge are essential tools 
to take advantage of these conditions.

IC –What about brokers activities in the market?

RRA - Few mega- brokers continue to act in all areas, 
in the case of Aon, JLT, Willis and Guy Carpenter. Coo-
per Gay and UIB operating in various branches, but not 
all. The others are dedicated to specialty markets, where 

niches.

IC - What are the associated brokers degree of inter-

est and involvement? Current regulations Susep has 

met the expectations?

RRA- With the opening of the reinsurance market and 
the Resolution CNSP 173 2007 - which regulates the ac-
tivity - many insurance brokers have created separate 
reinsurance brokers to meet their direct customers. But 
most of them, however, closed down, as the market is 
limited and the costs for maintenance, specialy in the 
E&O insurance, required by the Superintendency of Pri-
vate Insurance (Susep), which hamper operation. For in-
stance, from 33 brokers registered with SUSEP only 11 

Mercado em desenvolvimento

Developing market
Entidade tem procurado desenvolver o mercado de corretagem de resseguros por meio 
de ações especí'cas que valorizem sua posição

Entity has sought to develop the brokerage reinsurance market through speci'c actions 
that enhance its position

por/by Miriam Pinto
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DIALOGUE

IC – Na carteira de grandes 

das seguradoras e ressegurado-

ras? Trata-se de uma questão 

estratégica para a ampliação 

do mercado?

RRA –Sim, mas o que temos vis-
to são as seguradoras de grandes 

-
ses riscos de elevada exposição, 
altamente especializados e que 
demandam alta capacidade de 
resseguro. Já os seguros massi-

não requerem um profundo co-
nhecimento técnico, nem força 
de vendas dedicada, além de pro-
porcionar uma necessidade de 
resseguro muito pequena e uma 

 
IC – Como avalia o comporta-

mento do mercado em relação 

aos riscos emergentes e, tam-

bém, sobre os tradicionais, de responsabilidade civil?

RRA– Riscos cibernéticos são o grande produto no mo-
mento; catástrofes climáticas tem afetado principalmente 

conceito, embora todos os modelos conhecidos, principal-
mente das grandes resseguradoras, tenham alertado sobre 

minha opinião, um dos que mais condições de crescimento 
apresenta, sobretudo com a crescente globalização das em-
presas e uma vez que no exterior, principalmente nos Esta-
dos Unidos, o conceito de RC é essencial e contratado com 
muito cuidado por qualquer companhia.

setor, como tem se comportado?

-
dade. Temos observado, inclusive, a troca de posições entre 

-

movimento do setor neste sentido. 

IC – Quais os planos da entidade, a médio e longo prazos?

RRA – Temos procurado desenvolver o mercado de correta-

posição, inclusive, com a criação da Auto Reguladora dos 

Susep. Seguimos, também, em busca de aumentar o núme-

ainda não associadas as vantagens de participar da entidade.

IC - The portfolio of large risks, 

what is the insurers and rein-

surance appetite? Is there a 

strategic issue for the market 

expansion?

RRA - Yes, but what we have 
-

cial groups out of these high ex-
posure risk, highly specialized 
and demanding high capacity of 
reinsurance. As for the mass mar-
ket insurance, the individual do 
not require deep technical knowl-
edge or dedicated sales force, as 
well as providing very little need 
for reinsurance and an extensive 

IC - How do you assess market 

behavior in relation to emerg-

ing risks and also on traditional 

liability?

RRA- coverage for cyber risks  
is a great product now; climat-

 
surance, however Brazil does not have such concept  
developed. Even though all known models, es- 
pecially the big reinsurers, have warned its need.  
Regarding liability, in my opinion, one of the fastest 
growing, especially with the increasing globalization of 
business and once abroad, mainly in the United States, 
the concept of liability is essential and contracted with 
care for any company.

IC - What about the supply of professionals to work in 

the sector, how do you see its behavior?

quite low, since there are not many professionals with 
experience and maturity. We have observed, including 
the exchange of positions between companies, the few 

takes while, but we already a motion the industry in this 
regard. I can say it is improving, strictly speaking, how-
ever, it is still a very young market.

IC - What are the organization’s plans in the medium 

and long term?

RRA - We have sought to develop the brokerage rein-

position even with the creation of the Self Regulatory of 
Insurance Brokers (Arcore), which is already registered 
with SUSEP. We also seek to increase the number of af-

associated the advantages of participating in the entity.

Azevedo: RC exibe crescimento

Azevedo: Liability shows growth
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EVENTO

Considerado um dos mais conceituados eventos do setor na 
América Latina, a XI edição do Seminário Internacional de 
Gerência de Riscos e Seguros promete superar a expectati-
va dos organizadores. O acontecimento é promovido pela 
Associação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR), entre 
os dias 26 a 28 de outubro, no Amcham Business Center, no 
bairro de Santo Amaro, em São Paulo. 

Sob o tema “A gerência de riscos na atualidade”, o semi-
nário reunirá palestras de especialistas mundiais do setor, 

-
nal, que, nos últimos tempos, passaram a interferir no dia 
a dia e nos negócios das empresas brasileiras, como a crise 
hídrica, as fusões e aquisições no mercado segurador, os no-
vos procedimentos nos programas mundiais, entre outros.

evento será extremamente proveitoso e estima atingir parti-

apesar do momento que o país atravessa. O público terá a 
oportunidade de vivenciar momentos diferenciados, sendo 
que, como consumidor, terá a oportunidade de se manifestar 
a respeito dos temas apresentados. 
A ABGR acredita que o seminário propiciará saudável dis-
cussão de varios pontos de vista entre corretores, seguradores 
e resseguradores, colaborando para a melhoria do mercado 
de riscos e seguros. 
Complementando 
o seminário, acon-
tecerá a Feira Expo 
Riscos, nos interva-
los e após os painéis. 
Na área de exposi-
ção, os visitantes 
encontrarão novi-
dades em produtos, 
serviços e tecnolo-
gia para o mercado 
de administração de 
riscos e seguros. En-

as presenças de im-
portantes empresas 
do setor.

In its XI edition, the International Seminar on Risk and In-
surance Management, promoted by the Brazilian Associa-
tion of Risk Management (ABGR), between 26-28 October 
at the Amcham Business Center, in Santo Amaro district of 
São Paulo. 
Considered one of the most prestigious events in the sec-
tor for Latin America, the seminar focuses on the theme 
“The risk management at the actual time”, and will feature 
lecturers from worldwide industry experts, divided into 24 
panels, developed with themes related to challenges and op-
portunities of the domestic market, which in recent times 
started to interfere in everyday life and in business of Bra-
zilian companies, such as the water crisis, mergers and ac-
quisitions in the insurance market, new measures on global 
programs, among others.

-
ticipation to previous one in 2013 (1,800 people), despite 
the moment we are experiencing. The audience at the event, 

and as consumers will have the opportunity to speak out 
about the topics presented. 
According to ABGR, since it is the policyholder who 

points of view, the perspective of brokers, insurers and 
reinsurers, contributing to improve the risk management 

and insurance mar-
ket. Parallel and 
complementing the 
seminar, held at the 
Expo Risks, avail-
able during breaks 
and after the pan-
els, where visitors 

trends in products, 
services and tech-
nology to the risk 
management mar-
ket and insurance. 
Along with several 
exhibitors, we con-

in the sector.

Temas diversi"cados valorizam seminário

Diverse themes value seminar

ABGR realiza acontecimento tradicional no calendário do setor

ABGR promotes traditional event in the sector ś calendar

Seminário propiciará discussão de vários pontos de vista

Seminar will provide discussion of various points of view
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CONGRESSO

A cidade de Foz de Iguaçu, no 
Paraná, foi escolhida para se-
diar a 19° edição do Congresso 
Brasileiro dos Corretores de Se-
guros, realizado pela Federação 
Nacional dos Corretores de Se-
guros Privados e de Resseguros, 
de Capitalização, de Previdência 
Privada, das Empresas Correto-
ras de Seguros e de Resseguros 
(Fenacor), durante os dias 8 a 10 
de outubro. Com o tema “Crescer 
e desenvolver: ocaminho é sim-
ples?”, o evento será composto 
por 12 painéis apresentados por 
conceituados nomes do setor. 

ministro e presidente do Supremo 
Tribunal Federal (2012 a 2014), 
Joaquim Barbosa, trará o tema 
Brasil – Reformas e Desenvolvi-

dia os assuntos abordados pelos 
palestrantes convidados, trarão 

-
temporâneo, um estudo socioe-

Chosen to host the Brazilian Con-
gress of Insurance Brokers 19the-
dition,is the city of Foz do Iguaçu, 
Paraná. The event organized by 
the National Federation of Pri-
vate Insurance and Reinsurance 
Brokers, Capitalization, Priva-
te Pension Funds, the Brokerage 
Companies Insurance and Reinsu-
rance (Fenacor), during the days  
08-10 of October. With the  
theme “Growing and developing: 
the path is simple”, the event will 
have 12 panels, presented by res-
pected players in the industry. 
Starting the ceremony, former Mi-
nister and President of the Supreme 
Court (2012-2014), Joaquim Bar-
bosa, will bring the theme Brazil - 
Reforms and Development. During 
the second and third day, issues by 
guest speakers, will deal with the 
challenges in contemporary Brazil, 
a socioeconomic study of insurance 

Palavra de ordem: 
desenvolvimento

Development,  
the word of order
Congresso da Fenacor no Paraná deverá atrair cerca de 4 mil pessoas 
de diversas regiões do País

Fenacor Congress expected to attract about 4,000 people from 
di;erent regions of the country

Vergilio: brasileiros passaram a entender que o 

seguro protege e ampara as famílias

Vergilio : Brazilians have come to understand that 

insurance protects and sustains families

por/by Miriam Pinto
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SEMINAR

conômico das corretoras de seguros, vida e benefícios, 
acidentologia/vitimação no trânsito e Lei do Desmonte 

setor de seguros, destino do mercado de seguros entre 
outros.
A importância do mercado de seguros e, por consequên-
cia, de eventos como esse são expressas por meio da fala 
do presidente da Fenacor, Armando Vergilio dos Santos 
Junior, que observa o crescimento do setor muito acima 
do PIB há mais de uma década, com incremento médio 
anual de 14%. Performance que, em sua avaliação, ocorre 
porque cada vez mais a sociedade está se conscientizan-

“Os brasileiros passaram a entender que o seguro protege 
e ampara as famílias e as empresas nos momentos mais 
difíceis e é vital para o governo, como garantidor da con-
clusão de grandes obras públicas”, ressalta.
Mas o Centro de Convenções do Rafain Palace Hotel não 
receberá apenas o Congresso Brasileiro dos Corretores de 
Seguros, paralelamente ao evento acontece também o 3º 
Congresso Brasileiro de Saúde Suplementar e a 18ª Expo-
seg, que dará oportunidade para as empresas divulgarem 
seus produtos e serviços, estreitarem seu relacionamento 
com os corretores de seguros e tratarem de negócios. 
No decorrer do evento, ocorrerá, ainda, entregas das co-
mendas aos homenageados pela instituição, sob coordena-
ção do vice-presidente da Fenacor, Celso Vicente Marini. Já 

-
norex 80 e Dudu Nobre. Para os acompanhantes, uma sele-
ção especial de passeios, passando pela Mesquita de Foz de 
Iguaçu, Parque 
das Aves e Cata-
ratas.

-
car a logística e 
assegurar o con-
forto dos partici-
pantes e a quali-
dade do evento, 
nessa edição do 
congresso número 
de participantes 
foi limitado a 5 
mil pessoas, sen-
do 4 mil congres-
sistas de diversas 
localidades e mil 
colaboradores, 
entre funcioná- 
rios de apoio e ou-

que trabalharão 
no local.

and The Dismantle Law (12,977/14), health insurance and 

reality of Brazil and the sector insurance, insurance market 
future among others.
The importance of the insurance market and, consequently, 
events like this are expressed through speech of the president 
of Fenacor, Armando Vergilio dos Santos Junior, who obser-
ves the industry growing far above the GDP for over a deca-
de, increasing annual average of 14%. Performance that, in 
his assessment, is because society is increasingly becoming 
aware that it can rely on insurance operators. “The Brazilians 
started understanding that insurance protects and sustains fa-

works”, he says.
The Rafain Convention Center Hotel not only host the Bra-
zilian Congress of Insurance Brokers, also another event 
will take place, the 3rd Brazilian Congress on Health In-
surance and the 18th Exposeg, providing opportunity for 
companies to advertise their products and services, narrow 
relationship with insurance brokers and deal business. The 
event will also deliver commendations honored by the ins-
titution, under the coordination of Vice President of Fena-
cor, Celso Vicente Marini. Scheduled moments of relaxa-
tion will be lunches, dinners and shows with RPM band, 
Denorex 80 and DuduNobre. For companions, a special  
selection of walks by the Mosque and the Bird and Falls Park.
In order to facilitate logistics, ensure the participants comfort 
and the event ś quality, the total number of participants was 

coming from various locations and a thousand employees, in-

Rafain Palace Hotel receberá 19º Congresso e 18ª Exposeg

Rafain Palace Hotel host 19th Congress and 18th Exposeg
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CONSEGURO

-

-

-

Tendências de um mercado 
próspero

Trends of a thriving market

Conferência discute o atual panorama do setor e o cenário econômico

Conference discusses the sector ś current situation and the economic 
environment

Autoridades per"ladas para ouvir o Hino Nacional na abertura da conferência

Authorities to hear the National Anthem at the opening
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CONSEGURO
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-

Durante a Conseguro, especialistas discutiram 

as perspectivas do setor "nanceiro, a 

qualidade e o controle de custos da saúde e a 

atual situação econômica do país

During Conseguro, experts discussed the 

industry outlook, "nancial quality, control 

of health costs and the country´s current 

economic situation
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CONSEGURO

Quatro agendas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Four agendas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Westenberger: governo quer um mercado segurador que seja um suporte econômico ao 

desenvolvimento do país

Westenberger : government wants an insurance market that provides economic support to the 

country’s development
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CENÁRIO

-

 

 

-

-

-

 

-

Regulação in&uencia mercado

Regulation in&uences market

Nota da agência S&P e nova resolução do CNSP estimulam 
re)exão entre os players

S&P down grade and new CNSP resolution estimulate 
re)ections among the players 
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SCENARIO

-

-

-

-

Estabilidade nas regras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rules stability 

-

-

-

-

-

-

-

A agravante da mudança nas regras do mercado 
de resseguro é explicada pela redução de reservas 
de mercado das locais, em 40%, que será consoli-
dada ao longo do tempo

The aggravating factor that changes market rules 
in Reinsurance is explained by the reduced local 
market reserve, 40%, that will be consolidated 
over some time period 
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OPINIÃO
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-

Resseguro e a importância dos princípios de 

seguir as ações e acompanhar a sorte

Reinsurance and the importance of principles 

that follow actions and monitor the luck

Sergio Ruy Barroso de Mello

Vice-presidente mundial da AIDA

AIDA’ s worldwide Vice president

por/by Sergio Ruy Barroso de Mello
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OPINION
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Risco

-
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Estabelecimentos e pro*ssionais da saúde: prevenção é o 

caminho para evitar e reduzir riscos da atividade

Establishments and Health Professionals: Prevention is 

the way to avoid and reduce professional risks

por/by Felippe Moreira Paes Barreto
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Risk
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-

-

Felippe Moreira Paes Barreto é sócio-diretor da Zênite 

Assessoria e Consultoria Ltda

Felippe Moreira Paes Barreto is a partner-director, Zênite 

Assessoria e Consultoria Ltda
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CAPA

Enquanto a maioria das empresas está revendo seus planos 
de expansão e reduzindo investimentos, a Tokio Marine Se-
guradora cresce como se não houvesse crise econômica. Em 
2014, a seguradora, subsidiária da Tokio Marine Holdings, 
o mais antigo conglomerado securitário japonês, obteve o 
melhor desempenho de sua história no Brasil. Neste ano, 
a companhia continuou avançando, apesar do agravamento 
do quadro econômico, e obteve resultado excepcional. Até 
junho, cresceu 22% em prêmios emitidos e atingiu receita 
líquida de R$ 1,89 bilhão. “Enquanto a tempestade não nos 
atingir, vamos avançar, sem parar”, diz Valmir Rodrigues, 
diretor-executivo comercial.
Por detrás desse expressivo desempenho está um bem-es-
truturado plano de expansão, concebido bem antes dos pri-
meiros sinais de enfraquecimento da economia. Segundo o 
diretor-executivo de Produtos Pessoa Jurídica, Felipe Smi-
th, a estratégia foi traçada em meados de 2014, quando o 

dobrar de tamanho em três anos, alcançando 10% até 2017. 
Mas, já neste ano, a Tokio Marine atingiu 7,6% de market-
share. “Estamos no caminho certo”, conclui Smith. A área 
que ele comanda na empresa foi a que obteve o melhor de-
sempenho, com 37% de crescimento nos últimos 12 meses 
até junho.

Grandes riscos

Mais expressiva, ainda, foi a expansão da carteira de Riscos 
Nomeados - que concentra os grandes riscos -, cujo fatura-
mento mais que dobrou no mesmo período, atingindo 133% 
de crescimento. Smith revela que a área foi preparada para 
suportar esse avanço acelerado, a partir da adoção de um 

While most companies are reviewing their plans for expan-
sion and reducing investment, Tokio Marine Seguradora 
grows like there is no economic crisis. In 2014, the insur-
ance company, a subsidiary of  Tokio Marine Holdings, 
the oldest insurance-Japanese conglomerate, had the best 
performance in its history in Brazil. This year, the compa-
ny continued to advance, despite the worsening economic 
picture, and achieved outstanding results. By June, came up 
22% on premiums subscribed and its net revenue reached 
R$ 1.89 billion. “Since the storm did not hit us, we will 
move forward without stopping”, says Valmir Rodrigues, 
commercial executive director.
Behind this impressive performance is a well structured 

weakening economy. According to the executive director for 
corporate products, Philip Smith, the strategy was drawn in 
mid- 2014, when the company’s marketshare reached 5.4%. 
The target doubled in size in three years, reaching 10% by 
2017. This year, Tokio Marine wants 7.6% of market share. 
“We are on track”, concludes Smith. The area he commands 
had the best performance, with 37% growth in the last 12 
months through June.

Large risks

risk portfolio - which concentrates the major risks - sales 
more than doubled in the same period, reaching 133% 
growth. Smith reveals that the area was prepared to support 
this accelerated progress, with the adoption of a new in-
ternal model that divided the underwriting sector into four 
units: energy (generation, wind power transmission and 

Meta da Tokio Marine é crescer

Tokio Marine ś goal: growth

Em plena recessão econômica, seguradora atinge o melhor desempenho 

de sua história e ainda planeja dobrar de tamanho até 2017. Gestão de 

riscos é um dos diferenciais da empresa 

In full economic recession, insurer achieves the best performance in its 

history and plans to double in size by 2017. Risk management is one of 

the company’s di&erentials

por/by Marcia Alves
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novo modelo interno, que dividiu o setor de subscrição de 
riscos em quatro unidades: Energia (geração, transmissão e 
distribuição de energia eólica, térmica, solar e hidroelétri-
ca); Infraestrutura (rodovias, portos, aeroportos, sistemas 
metroviários e ferroviários, operador portuário); Indústria 
de Base (papel e celulose, mineração, química e petroquí-
mica, insumos) e demais riscos, indústrias, comércio e serviços.
Outra providência da Tokio Marine foi constituir uma equi-

-
cos, a partir da contratação de renomados especialistas do 
mercado. Atualmente, a equipe é formada por 26 pessoas, 
das quais 14 dedicadas ao gerenciamento de riscos de pro-
perty e 12 aos riscos de transportes. Segundo Smith, estes 

da indústria, de termelétrica à telecom, atendendo ao ob-
-

cas. Ele cita o exemplo das termelétricas, cujo acionamento 
constante para suprir a demanda de energia alterou a expo-
sição ao risco das usinas. “Essa mudança exigiu conheci-
mento especializado dos subscritores da empresa porque o 
risco mudou e a sinistralidade aumentou”, diz.
Além da análise do risco, a equipe de gestores de risco da 
Tokio Marine também acompanha, junto com o corretor de 
seguros, todo o processo de correção de falhas e ajustes no 
empreendimento segurado. “A prestação de serviços é o 
diferencial da Tokio Marine”, diz Smith. Não por acaso, a 
seguradora é uma das poucas, senão a única, a manter uma 
equipe grande exclusivamente dedicada à gestão de riscos.
Todos os gestores e analistas têm a reponsabilidade de ela-
borar estudos de produtos mais adequados a cada segmento, 
acompanhar as questões relacionadas a sinistros, gerenciar 
o risco, prospectar novos negócios e sugerir melhorias nos 
contratos de resseguros, entre outras atribuições. “O mer-
cado de seguros corporativos exige profundo conhecimento 
dos segmentos industriais, competência de subscrição e cor-

A formação técnica é também um dos atributos da equipe 

do grupo é essencial para atender prontamente às neces-
sidades dos corretores, garantindo agilidade ao processo. 
“O conhecimento da área comercial permite atender a ne-
cessidade do corretor no menor espaço de tempo possível e 
de acordo com as expectativas dele. Essa rapidez é funda-
mental porque, no mundo corporativo, algumas situações 
impõem a necessidade de resseguro e o processo precisa ser 
ágil para prover uma solução antes que o risco se inicie”, diz.
Em se tratando de resseguro, a companhia se destaca por 
sua maior capacidade de retenção. Segundo Smith, as re-
novações mais recentes dos contratos de resseguro ocorre-
ram em condições de muita competitividade em matéria de 
taxas, franquias, retenções e clausulados, o que contribuiu 
para estimular o crescimento da seguradora. “Em grandes 
riscos, se não tiver o amparo do resseguro não é possível 
crescer. Por isso, a Tokio Marine se preparou e a cada ano 
aumenta e melhora sua capacidade de resseguro”, diz.

distribution, thermal, solar and hydroelectric), infrastruc-
ture (roads, ports, airports, subway and rail systems, port 
operator), basic industry (pulp and paper, mining, chemical 
and petrochemical inputs) and other risks, industry, trade 
and services.
Another Tokio Marine provision is a very skilled team of 
professionals in the greater risks area, hiring renowned 
industry experts. Currently, the team consists of 26 peo-
ple, 14 dedicated to management of property risks and 12 
for transportation risks. According to Smith, these profes-
sionals are prepared to work in all areas of industry, from 
thermoelectric to telecom, givenTokio Marine to grow in 

-
ing to meet the energy demand, changing the plants´ risk 
exposure. “This change required specialized knowledge in 
the company’s subscribers because the risk has changed and 
the loss ratio increased”, he says.
In addition to risk analysis, Tokio Marine ś risk manage-
ment team also monitors, together with the insurance bro-
ker, the whole fault correction process and adjustments to 
the insured undertaking. “The service is the cornerstone of 
Tokio Marine”, says Smith. Not coincidentally, the insur-
ance company is one of the few, if not the only, to maintain 

All managers and analysts have responsibility to conduct 
studies of products best suited to each segment, follow is-
sues related to claims, manage risk, prospect new business 
and suggest improvements in reinsurance contracts, among 
other duties. “The market for corporate insurance requires 
deep knowledge of industries, underwriting expertise and 
correct approach towards commercial brokers”, says Smith.

Valmir Rodrigues, diretor-executivo comercial

Valmir Rodrigues, executive-commercial director



24 INSURANCE CORP

CAPA

 Riscos declináveis

A sinergia entre as áreas técnica e comercial é essencial, 
segundo Rodrigues, para aprimorar os processos e oferecer 
soluções adequadas ao segmento de grandes riscos, como 
a prevenção de perdas e a gestão de riscos. Um exemplo 
dos avanços dessa interação é a solução que a seguradora 
encontrou para os famosos riscos declináveis. “Quando um 
corretor tradicional da Tokio Marine nos procura com a de 
vida antecedência para que possamos realizar uma inspe-
ção minuciosa do risco, analisamos a eventual necessidade 
de ajustarmos as franquias até que as melhorias solicitadas 
ao segurado sejam realizadas”, diz. Assim que as medidas 
de proteção são providenciadas, o valor da franquia retorna 
às condições normais. 
Segundo Valmir Rodrigues, para a aceitação de riscos 
mais gravosos, é fundamental que o corretor e o segurado 
se conscientizem sobre a importância da colocação de to-
das as carteiras na Tokio Marine (Visão Única do Cliente 
- VUC). “Desta forma, podemos dar sustentação a um ris-
co com mais tendência à ocorrência de sinistros”, explica. 
A seguradora evita declinar o risco pela rubrica. “Nossas 
equipes técnicas estão sempre dispostas a analisar ativida-
des gravosas e apontar as melhores soluções de proteção do 

Gestão de riscos

O ideal, em sua visão, é que o segurado tenha um plano de 
seguros em que, a partir de investimentos na melhoria do 
risco, possa conquistar a adequada proteção nas melhores 

-
veis, por exemplo, em que a área de solda não tenha o devido 
isolamento, estará condenado a permanecer sem proteção 
securitária. “Os underwriters especialistas analisam o risco 
e apresentam ao segurado uma série de recomendações téc-
nicas com o objetivo de isolar a área. Se o cliente aceitar e 
se comprometer a realizar o trabalho, a partir daí iniciamos 
a colocação do risco”, garante Rodrigues.

-
dar a visão do cliente sobre o seu risco. “O objetivo dos  
underwriters não é apontar coisas erradas na planta do 
segurado, mas detectar riscos que possam causar grandes 
perdas”, diz. Ele acrescenta, ainda, que a gestão visa à ma-
nutenção e ao bom desempenho do negócio do cliente. “Por-
que, se ele enfrentar um sinistro, poderá perder mercado e 
não ter a chance de recuperá-lo”, diz. Rodrigues concorda 
e acrescenta: “É fundamental que o próprio segurado tenha 
interesse na gestão do seu risco e que esteja disposto a in-
vestir”. Entretanto, reconhece que o interesse depende do 
conhecimento do segurado sobre os riscos de sua atividade.
É nesse ponto, segundo o diretor, que o trabalho do corretor 
de seguros se torna imprescindível. Ele diz conhecer um cor-

para convencer seus clientes de que também estão sujeitos 

 
Technical training is also another attribute for the sales 
team, according to Rodrigues. He points out that this group 

the process. “Knowledge of commercial area allows you to 
meet the broker ś needs in the shortest possible time and in 
accordance with his expectations. The speed is critical be-
cause, in the corporate world, some situations require rein-
surance and the process must be agile to provide a solution 
before the risk begins”, he says.
In the case of reinsurance, the company stands out for its 
larger underwriting capacity. According to Smith, the latest 
renewals of reinsurance contracts occurred in conditions 
regarding competitive rates, deductibles, retentions and 
clauses, which helped to stimulate the insurer ś growth. 
“In large risks, if there is no reinsurance support, it cannot 
grow. Therefore, Tokio Marine is prepared to increase and 
improve its reinsurance capacity each year “, he says.

In$ectional risks

The synergy between the technical and commercial areas 
is essential, according to Rodrigues, to improve processes 

as loss prevention and risk management. An example of the 
progress of this interaction is the solution that the insurer 

broker seeks us in advance and we can conduct a complete 
risk inspection, analyze the possible need to adjust deduct-
ibles until the improvements requested by the insured are 
carried out”, he adds. When measures for protection are 
provided, the deductible returns to normal conditions.
According to Valmir Rodrigues, to accept more onerous 
risks, it is essential that the broker and the insured are aware 
of the importance of placing all portfolios in Tokio Marine 
(Customer Single View - VUC). “This way we can give sup-
port to a risk more prone to the occurrence of claims”, he 
explains. The insurer avoids the risk decline by items. “Our 
technical teams are always willing to consider onerous ac-
tivities and point out the best scratch protection solutions”, 
he says.

Risk management

Ideally in his view, the insured has a program in which, 
from investments in the improvement of risks, can achieve 
adequate protection under the best technical and commer-

the weld area does not have proper insulation, is doomed 
to remain without insurance protection. “Specialized un-

technical recommendations aiming to isolate the area. If 
the customer accepts and undertakes to carry out the work, 
from there we started placing the risk”, ensures Rodrigues.
For Smith, the great challenge of risk managers is to change 



25INSURANCE CORP

COVER

ao mesmo risco. “Às vezes, o segurado não conhece o ponto 
de fulgor dos materiais que compõem o seu empreendimen-
to. No papel, a queima é imediata; no plástico, também; no 
vidro, demora um pouco, mas, assim como o aço, também 
queima. Por isso, é preciso mostrar ao segurado que, ao con-
trário do ele pensa, seu prédio pode, sim, pegar fogo e, de-
pendendo do conteúdo, ser totalmente destruído”, diz.

Plano Avançar

A boa performance da Tokio Marine não é resultado de 
“loucuras” na condução dos negócios, segundo Smith, e 
tampouco do objetivo de crescer a qualquer custo. Ele diz 
que a seguradora cresce de forma sustentável, porque se 
preparou para isso. O Plano Avançar é a estratégia da em-
presa para crescer em todos os segmentos em que atua, com 
a meta de alcançar R$ 5 bilhões em produção até 2017.

-
to, a companhia é a terceira maior seguradora do mercado 
em produtos para pessoa jurídica (incluindo grandes riscos 
e transportes). Os dados revelam que alguns ramos cresce-
ram expressivamente em relação ao primeiro semestre do 
ano passado, caso do Garantia (547%), RC Geral (108,9%), 
Aeronáutico (102,7%) e Riscos de Petróleo (97,9%).
Rodrigues reconhece que é um plano bastante ambicioso 
e que, em função da crise econômica, vem passando por 
ajustes pontuais. Este é o caso, por exemplo, do seguro de 
pessoas, que cresceu 15,8%, enquanto o mercado subiu ape-
nas 9,6%, mas que poderá sofrer os impactos do aumento 

the client’s view of their risk. “The goal of underwriters is 
not to point things wrong in the plant of the insured, but 
detect risks that could cause large losses”, he says. He adds 
further that management aims to maintain good customer 
business performance. “Because if he faces a claim, you 
may lose market and not have a chance to get it back,” he 
says. Rodrigues agrees, adding: “It is essential that the in-
sured has an interest in managing risks and who is willing 
to invest.” However, recognizes that the interest depends on 
the insured ś knowledge about the risks of his activity.
According to the director, the insurance broker participa-
tion becomes essential. He claims to know a broker who 

that he is also subject to the same risk. “Sometimes, the 

make up your project. On paper, the burning is immediate; 
plastic, too; glass, takes a while, steel also burns. Therefore, 
we must show the insured that, contrary to what he thinks, 

content, be utterly destroyed”, he says.

Plan Advance

Tokio Marine ś good performanceis not the result of “mad-
ness” in conducting business, according to Smith, nor the 
goal to grow at any cost. He says the insurer grows sustain-
ably, and well prepared. The Plan Advance is the company’s 
strategy to grow in all segments in which it operates, with 
the goal of reaching $ 5 billion in revenues by 2017.

Felipe Smith, diretor-executivo de Produtos Pessoa Jurídica - executive-corporate director
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do desemprego. A saída, segundo o diretor, será aumentar 
a produção, abrangendo mais corretores, inclusive por meio 
de campanhas de vendas. “Para cada situação adversa, te-
mos um plano de ação”, diz. Na avaliação de Smith, a Tokio 
Marine tem a vantagem de ser uma seguradora multiprodu-
to e equilibrar sua produção.
Ambos os diretores concordam que o crescimento de algu-
mas seguradoras, incluindo a Tokio Marine, acima da mé-

-
cado está na base do rouba monte, mas o ideal é que cresça 
a partir de novos seguros”, diz Smith. Ele acredita que a 
crise passará e a economia retornará aos eixos, favorecen-
do o crescimento do mercado de seguros. Com base nessa 
perspectiva, Rodrigues informa que, mesmo na atual crise 
econômica, a Tokio Marine se esforça para angariar novos 
seguros. “Nossa subscrição não para e quando a economia 
estiver novamente aquecida, nosso volume de prêmios vai 
explodir”, prevê.

According to the latest statement released last August, the 
company is the third largest insurance providing products 
for corporate clients (including major risks and transport). 

-
-

al Liability (108.9%), Aeronautics (102.7%) and Oil Risks 
(97.9%).
Rodrigues recognizes that it is a very ambitious plan and, 
due to the economic crisis, he has experienced occasional 
adjustments. In this case, for example, life insurance grew 

the impacts of rising unemployment. The output, accord-
ing to the director, will increase production, covering more 
brokers, including sales campaigns. “For every adverse sit-
uation, we have an action plan”, he says. For Smith, Tokio 
Marine has the advantage of being an insurer with multi-
product production balance.
Both directors agree that the growth of some insurers, in-
cluding Tokio Marine, above the market average, means the 
loss of others. “Today, the market is at the base of Mount 
steals, but the idea is to grow from new insurance”, says 
Smith. He believes that the crisis will pass and the econo-
my will return to positive, favoring growth in the insurance 
market. Based on this perspective, Rodrigues tells that even 
in the current economic crisis, the Tokio Marine strives to 
raise new insurance. “Our underwriting when the economy 
is reheated, our premium volume will blow up”, he predicts.

“Melhores Empresas 

para Trabalhar”

Pelo terceiro ano consecutivo, a Tokio Marine Se-
guradora foi eleita uma das “Melhores Empresas 
para Trabalhar”, segundo pesquisa conduzida pelo 
Great Place to Work Brasil e publicada pela Revista 
Época. A companhia foi reconhecida no 11º lugar 
na categoria “Grande Porte” na edição 2015. Para 
Valmir Rodrigues, o título é um reconhecimento de 
boas práticas de gestão de pessoas, como o plano de 
retenção de talentos. “Em vez de contratar alguém 
do mercado, a companhia realiza um recrutamento 
interno e dá oportunidade para seu pessoal evoluir 
na carreira. Isso motiva mais que salário porque 
oferece ao funcionário a perspectiva de crescimento 

“Great Place  

to Work “

For the third consecutive year, Tokio Marine Segu-
radora was named one of the “Best Companies to 
Work For”, according to a research conducted by 
Great Place to Work Brazil and published by Épo-
ca magazine. The Company was recognized in 11th 
place in the category “Large Size” issue in 2015. To 
Valmir Rodrigues, the title is a recognition of good 
people management practices, such as talent reten-
tion plan. “Instead of hiring someone from the mar-
ket, the company conducts an internal recruitment 
and provides opportunities for personal progress in 
work. This motivates more than salary because it of-
fers the employee professional growth perspective”, 
he says.

Companhia está entre as três maiores 

seguradoras do mercado em produtos 

para pessoa jurídica

Company is among the three largest in-

surers in corporate lines
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FÓRUM

Com o objetivo de 

aprimorar a capa-

cidade de venda 

Sindicato dos Cor-

retores de Seguros 

no Estado de São 

Paulo (Sincor-SP) 

está realizando o 

Fórum de Oportu-

nidades em cidades 

do interior. Iniciado 

o Fórum se esten-

derá até 2 de outu-

dez sedes. Cada 

cidade vai concen-

trar o público de 

as 30 regionais da 

entidade.

“mais uma ação inovadora do Sincor-SP para atender uma 

-

tralização dos eventos de grande porte realizados pelo sin-

-

cionamentos e promove o conhecimento e a atualização de 

O evento segue o mesmo padrão em estrutura e apresenta-

corretor de seguros e consultor Richard Hessler Furck.Na 

-

pação de representantes de seguradoras. 

O Fórum de Oportunidades chegou a São Pauloem 31 de agos-

Sincor-SP held 

meetings with 

around the state 

aiming to promote 

closer relations 

and analysis in 

the current market 

scenario.

In order to enhance 

Insurance Bro-

kers’ Union in São 

Paulo (Sincor-SP) 

Opportunities Fo-

rum in the inner 

cities. Began on 

-

Forum lasts until 

-

ing ten cities. Each 

totaling the entities´ 30 regionals.

-

-

-

appears in the video lecture with the theme “Why become 

-

companies. 

The Opportunities Forum began in Sao Paulo on August 31. 

Atualização, conhecimento e negócios

Updating knowledge and businesses
Sincor-SP realiza encontros com pro#ssionais de todo o Estado com o objetivo de promover o 
estreitamento de relações e análise do atual panorama do mercado

Sincor-SP held meetings with professionals from around the state aiming to promote closer 
relations and analysis in the current market scenario.

Camillo: fórum fortalece rede de relacionamentos, promove o conhecimento e a  

atualização de informações

Brokers and insurers participate in the bene&ts, general insurance and car insurance panels

A
rq

u
iv

o
 F

ó
ru

m
 C

a
m

il
lo

 /
 A

rc
h

iv
e 

F
o

ru
m

 C
a

m
il

lo



31INSURANCE CORP

FORUM

-

-

Seguros e SulAmérica relataram as vantagens na comerciali-

-

além de apostar no relacionamento e melhor conhecimento do 

-

Em cada apresentação do Fórum de Oportunidades é sorteada 

incluindo custos de viagem e hospedagem. Como os treina-

-

tos e a rede de relacionamentos.

Ética e RC

Cerca de 70 corretores de seguros participaram do primeiro 

-

-

ressaltou.

-

ganha”.

Ele apontou para as responsabilidades da categoria e alertou 

-

-

-

-

-

-

and SulAmérica reported the advantages in marketing the 

products. The groups that gained most visibility in the mar-

ket were debated during the General Insurance Panel.

-

-

In each Opportunities Forum event there is a lucky draw 

travel and lodging costs. Since the training takes place at 

strengthen their knowledge and relationship networks.

Ethics and Liability

-

brokerage legal issues.

-

-

acter”.Aleixo even made a connection between the legal 

-

-

about possible mistakes that may result in legal proceed-

-
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CORRETORAS BROKERAGE HOUSES

companhiacomeçou a ser projetada em 2010 e já opera em 

Suas corretoras estão estabelecidas em sete estados – São 

-

O Grupo A12é gerido por um conselho deliberativo e uma 

-

-

do novo cenário 

econômico do 

-

criar um novo 

grupo por meio 

da união de 12 

c o m p a n h i a s 

-

nham a mesma 

diversas solu-

-

xessem maior 

competitivida-

custos e melho-

explicou.

insurers in the country. Their brokerage houses are estab-

-

The A12 Group is managed by a governing board and ex-

-

brings threats 

and opportu-

nities. “Given 

the new eco-

nomic scenario 

decided in 2013 

to create a new 

-

ing 12 solid 

companies that 

had the same 

promote a va-

-

tions that bring 

greater muscu-

-

reduction and 

improvement in 

Busca incessante pelo crescimento

Relentless pursuit of growth
Atuando no mercado desde abril, grupo de corretoras possui amplo portfólio

Market player since April, brokerage group has a broad portfolio

Corretores realizam primeira convenção: A12 começou a ser idealizada em 2010

Brokers perform &rst convention: A12 was idealized in 2010
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Agenda das entidades

Ansp

A Academia Nacional de Se-

guros e Previdência (Ansp), 

em seu “Café com Seguro”, 

revelou que está em estu-

dos um novo processo de 

seguros que poderá ser 

feito sem o uso de papel. O 

projeto está em fase de im-

plantação. O evento acon-

teceu no dia 22 de setembro 

na sede do Sindicato das 

Seguradoras do Estado de 

São Paulo (Sindseg-SP).

CVG-SP

Também em 22 de setem-

bro, o Clube Vida em Grupo 

São Paulo (CVG-SP) recebeu 

o presidente do Sincor-SP, 

Alexandre Camillo, em al-

moço no Terraço Itália, em 

São Paulo. Na ocasião, ele 

abordou o tema “O Seguro 

de Vida pela perspectiva 

dos Corretores”. Ele defen-

deu o corretor como agente 

de proteção da sociedade. 

UCS

Uma semana antes, em 15 

de setembro, foi a vez da 

União dos Corretores de Se-

guros (UCS) realizar o 6º Tro-

cando Ideias, no Roda Grill 

Churrascaria, na capital 

paulista. O corretor Richard 

Hessler Furck falou sobre 

“Planejamento de Marke-

ting para Corretoras de Se-

guros”. Estiveram presentes 

pro'ssionais associados à 

UCS e autoridades do setor.

Ansp

The National Insurance 

and Pension Academy 

(Ansp), in his “Co+ee with 

Insurance”, revealed in 

a new study insurance 

process that can be done 

without the use of paper. 

The project is being imple-

mented. The event took 

place on September 22 at 

the Union of Insurers in the 

State of São Paulo (Sind-

seg–SP) headquarters.

CVG -SP

Also on 22 September, 

the Group Life Club in São 

Paulo CVG -SP) had pre-

sent Sincor–SP´s president, 

Alexandre Camillo in lunch 

at the Terrace Italy, in São 

Paulo. At the time he talked 

about “The Life Insuran-

ce from the perspective of 

brokers”. He defended the 

broker as society’s protec-

tion agent.

UCS

A week earlier, on Sep-

tember 15, the Insurance 

Brokers Union (UCS) held 

the 6th Exchanging Ideas 

on Roda Grill Steakhouse 

in São Paulo. The broker  

Richard HesslerFurck 

talked about “Marketing 

Planning for Insurance 

Brokers”. Professionals 

present were associated 

with UCS and industry  

o0cials.
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Entities schedule

Aconseg-SP

A Chubb Seguros foi a em-

presa convidada pela Acon-

seg-SP no seu tradicional 

almoço em São Paulo, no 

dia 3 de setembro. Para o 

CEO da seguradora, Nival-

do Venturini, as assesso-

rias são excelente canal de 

distribuição. “A companhia 

possui diferencial em seus 

produtos e serviços”, a'r-

mou o presidente da Acon-

seg, Jorge Teixeira Barbosa.

CCS-SP

Após concluir a integração 

de seus sistemas, a Yasuda 

Marítima Seguros anun-

ciou o início de nova fase, 

em que visa dobrar de ta-

manho em cinco anos. Os 

planos foram apresentados 

pelo presidente Francisco 

Caiuby Vidigal Filho e sua 

diretoria em almoço no Clu-

be dos Corretores de Segu-

ros de São Paulo, em 1º de 

setembro, na capital. 

Camaracor-SP

A Câmara dos Corretores 

de Seguros do Estado de 

São Paulo (Camaracor-SP), 

presidida por Pedro Barba-

to Filho, reuniu associados 

para a Tribuna Livre, no dia 

28 de setembro. O superin-

tendente comercial da Qua-

licorp, José Carlos da Silva, 

e a supervisora de vendas, 

Kátia Aragão, expuseram o 

modelo de parceria ofereci-

do à entidade.

Aconseg -SP

Chubb Seguros was invi-

ted by Aconseg -SP for the 

traditional lunch in Sao 

Paulo on September 3. 

The insurer´s CEO, Nivaldo 

Venturini, admits that con-

sultants are an excellent 

distribution channel. “The 

company has the di+eren-

tial in their products and 

services”, said Aconseg´s 

president, Jorge Teixeira 

Barbosa.

CCS- SP

After completing the inte-

gration of its systems, the 

Yasuda Marítima Seguros 

announced the beginning 

of a new phase, as it seeks 

to double in size in 've ye-

ars. The plans were presen-

ted by president Francisco 

CaiubyVidigal Filho and his 

board in lunche on hosted 

by the Club of São Paulo 

Insurance Brokers, in São 

Paulo, September 1.

Camaracor-SP

The House of State Insu-

rance Agents of São Paulo 

(Camaracor -SP) gathered 

members and guests for 

a special Free Tribune, on 

September 28th. Quali-

corp´s Commercial Supe-

rintendent, José Carlos da 

Silva, and sales supervisor, 

Katia Aragon, presented 

the partnership model of-

fered to the entity.
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RESEARCHESTUDO

-

-

-

Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 ana-

O valor total das ameaças para todas as cidades é de US$ 

-

próxima década. 

-

-

-

parceria com o Centro de Estudos de Risco da Universidade 

-

ça. Os dados sobre cada uma das cidades pode ser baixado 

Os estudos de caso para cada ameaça apresentam exem-

-

 

-

-

 

www.lloyds.com/cityriskindex.

-

-

action.

 

 

 

Brazil’s largest cities could have US$147.47 billion  

next decade.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

visit www.lloyds.com/cityriskindex.

Analise inovadora
Innovative analysis
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POSSEPOSSE

No dia 10 de setem-

Paulista dos Técnicos 

de Seguro (APTS) 

-

toriae Conselho Ad-

ministrativo para a 

gestão 2015/2017 em 

atorealizado no au-

ditório do Sindicato 

das Seguradoras do 

Estado de São Paulo 

(Sindseg-SP). Cerca 

-

nais de seguradoras 

e lideranças de enti-

a solenidade. O novo 

por aclamação em Assembleia Geral Ordinária.

Bertacini comandará a entidade ao lado dos diretores  

 

 

os novos membros do Conselho Administrativo. São eles 

-

Atual segundo-secretário do Sincor-SP e membro de vá-

-

suas vendas em seguro automóvel. Cada seguro vendido 

-

ao nomeá-lo para o novo cargo de presidente emérito. “Se 

Insurance Technicians 

(APTS) swore in new 

council Board and the 

news executive direc-

act held in the auditori-

-

sociation in the State 

-SP). About 50 peo-

-

als and organizations 

ceremony. The new 

-

acclamation at the An-

Bertacini heads the entity alongside directors Evaldir 

(treasurer). The Assembly also swore in the new members 

Amélia Saraiva (alternates).

-

-

insurance sold there is a technician who calculated the risk 

-

 

he completes.

O valor do técnico em seguros

The value of insurance technician

Novo presidente da APTS foi eleito por aclamação em assembléia da entidade

New president of the APTS was elected by acclamation in the assembly body

Osmar entre os diretores Opípari Jr (esq.) e Evaldir: novo tempo para a APTS

Osmar between Opipari Jr directors (left) and Evaldir: new time for the APTS
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UpdateEm tempo   

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL

-

-

-

te-americana são aplicadas pela Escola Nacional de Seguros. 

 

-

em todos os módulos do programa. Está prova acontece no 

dia 7 de dezembro.

SEGUNDO ESCRITORIO NO RIO DE JANEIRO
A XL Catlin anunciou a abertura de seu segundo escritó-

dos hubs metropolitanos de maior crescimento na América 

-

 

Catlin planeja desenvolver seu escritório para atender à  

-

 

Renato Rodrigues.

REVISTA PREMIA IRB EM DUAS CATEGORIAS
A Revista LatAm Insurance Review

-

 

realizadas entre julho de 2014 e julho de 2015. O diretor ho-

BOLETIM ABORDA RC E CONTRATO DE RESSEGUROS
A 40ª edição do boletim Resseguro Online do Escritório 

do subscritor de Casualty TransRe e presidente da Comissão 

-

-

INTERNATIONAL CERTIFICATION

-

-

only upon approval in all program modules. This exam 

SECOND OFFICE IN RIO DE JANEIRO
-

-

tailored insurance solutions. “This is a truly vibrant city 

MAGAZINE AWARDS IRB IN TWO CATEGORIES

companies and individuals that excelled in delivering 

-

paid tribute to director Subscription Property & Casual-

the category “Career”. The boardawaded the segment’s 

the ceremony.

NEWSLETTER COVERS AND RC REINSURANCE CONTRACT

much to develop. The publication brings yet another theme 

-



Transmissão de áudio e vídeo em tempo real

Média de 45 segundos por lote vendido

LEILÕES AO VIVO

Veículos • Equipamentos Industriais • Imóveis

Informática • Eletrodomésticos • Eletrônicos

Móveis para casa e escritório

LEILÕES DE SEGUNDA SÁBADOÀ

Gestor do Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo com auditório exclusivo na

CASA SODRÉ SANTORO

Av. Brasil, 478 - Jardim Paulista / SP

LEILÕES JUDICIAIS

PÁTIOS SODRÉ SANTORO

• São Paulo ( ) • Guarulhos ( ) • Monte Mor ( )SP SP SP

• Ribeirão Preto ( ) • Bauru ( ) • Curitiba ( )SP SP PR

Leilões DiáriosVeículos Imóveis MateriaisJudiciais

Confira todas as oportunidades no site

www.sodresantoro.com.br

Ligue: 11 2464-6464 facebook.com/sodresantoro@sodresantoro



















































