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•	 Prédio	com	fácil	acesso	e	excelente	localização,	no	coração	financeiro	de	São	Paulo;

•	 Área	de	4.500m²,	distribuídos	por	9	andares;

•	 28	salas	de	aula	com	capacidade	total	para	1.100	alunos;

•	 Auditório	para	150	pessoas.

Um	prédio	à	altura	da	Escola	Nacional	de	Seguros!

Venha nos fazer uma visita: Rua	Augusta,	1.600,	Consolação.

Ao	concentrar	suas	atividades	em	um	único	prédio	próprio,	a	
Escola	Nacional	de	Seguros	estabelece	um	marco	e	se	destaca	
na	maior	cidade	do	País,	consolidando	sua	trajetória	de	45	anos	
ensinando	o	mercado	de	seguros	a	crescer!

O ensino do Seguro 
tem novo endereço 
em São Paulo!
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INSURANCE CORP

MENSAGEM AO MERCADO
MESSAGE TO THE MARKET

GOOD BUSINESS IN SIGHT

Amid a backdrop of political and economic turmoil in 
Brazil, the insurance industry reinvents itself to contin-
ue maintaining interesting levels of growth. The main 
insurers exhibit figures showing progress in certain 
portfolios and the consequent increase in premiums. 
There is some concern about the direction of economic 
activity from the installation of a new government, but 
no skepticism in the market. A perception that 2016 
will be another year of positive numbers.
The belief among reinsurers goes in the same direction. 
There is a range of business opportunities to be properly 
prospected. During the 5th Meeting of Reinsurance of 
Rio de Janeiro, for example, experts said that Brazil has 
great potential to receive products already established in 
mature markets, such as those related to agribusiness, 
cyber risk and environmental risks.
The possibility of new fronts allowing players in niches 
such as health, life and longevity, requiring, however, a 
more detailed analysis. Such operations should consider 
the use of big data, due to the extraordinary amount of 
information that companies will work with, as well as a 
statistical study with adequate actuarial pricing.
Insurance Corp was present at this important meeting, 
covering the speeches that have been transformed into a 
breathtaking story. Another event that required cover-
ing the vehicle was the XXVI Pan American Congress 
for Insurance Producers, also held in Rio de Janeiro, 
organized by the Pan American Insurance Producers 
Confederation (Copaprose) and the National Federa-
tion of Insurance Brokers (Fenacor). With the theme 
“Where is Insurance in Latin America?”, Professionals 
from countries like Argentina, Spain, Portugal, Mexico 
and of course, Brazil, discussed the insurance course on 
the continent.
To be present in the main events of the sector,  
Insurance Corp is consolidating as a magazine that 
incorporates the best practices of modern journalism, 
showing readers the most relevant facts in the insurance 
and reinsurance universe. IC has privileged sources that 
bring credibility to its content, as well as nationally re-
nowned writers. Undoubtedly, the vehicle reflects the 
reality and market peculiarities.

Enjoy the reading!

A ndré Pena
Publisher

BONS NEGÓCIOS À VISTA

Em meio a um cenário de turbulência política e econômi-
ca no Brasil, o setor de seguros se reinventa para continuar 
mantendo níveis interessantes de crescimento. As princi-
pais seguradoras exibem números que mostram avanços 
em determinadas carteiras e o consequente aumento dos 
prêmios. Há certa apreensão quanto aos rumos da atividade 
econômica a partir da instalação de um novo estilo de go- 
verno, mas não ceticismo: existe no mercado uma percepção 
de que 2016 será mais um ano de números positivos.
A crença entre os resseguradores caminha na mesma di-
reção. Há uma gama de oportunidades de negócios a ser 
devidamente prospectada. No 5º Encontro de Resseguro 
do Rio de Janeiro, por exemplo, especialistas afirmaram 
que o Brasil possui grande potencial para receber produtos 
já consolidados em mercados maduros, como os ligados ao 
agronegócio, cyber risk e riscos ambientais.
É possível abrir igualmente novas frentes que possibilitem 
o ingresso de players em nichos como o de saúde, vida e 
longevidade, exigindo, contudo, uma análise mais apura-
da. Tais operações devem considerar o uso do big data, em 
função do volume extraordinário de informações que as 
empresas irão trabalhar, bem como um estudo estatístico 
que permita precificação atuarial adequada. 
Insurance Corp marcou presença neste importante encon-
tro, cobrindo as palestras que foram transformadas em uma 
reportagem de fôlego. Outro acontecimento que exigiu a co-
bertura do veículo foi o XXVI Congresso Pan-americano de 
Produtores de Seguros, realizado também no Rio de Janeiro, 
organizado pela Confederação Pan-americana de Produtores 
de Seguros (Copaprose) e Federação Nacional dos Corretores 
de Seguros (Fenacor). Com o tema “Para onde caminha o 
seguro na América Latina?”, profissionais de países como Ar-
gentina, Espanha, Portugal, México e, obviamente, o Brasil, 
discutiram os rumos do seguro no Continente.
Ao marcar presença nos principais eventos do setor,  
Insurance Corp está se consolidando como uma revista 
que incorpora as melhores práticas do jornalismo moderno 
ao mostrar aos leitores os fatos mais relevantes do universo 
do seguro e resseguro. IC possui fontes privilegiadas, que 
trazem credibilidade às matérias, além de articulistas de 
renome nacional. Sem dúvida alguma, o veículo traduz a 
realidade e as peculiaridades do mercado.

Boa leitura a todos!

A ndré Pena
Publisher
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CORREÇÃO

Na matéria “Quem vem para o ‘mundo’ da gerência de riscos, 
dificilmente sai”, página 18, edição nº 5, o significado de RIMS 
é The Risk Management Society e não como saiu publicado.

The theme “ Those entering the ‘world’, of risk management, 
rarely quit”, page 18, issue nº 5, the right means of RIMS is The 
Risk Management Society and not as published out.
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INSURANCE CORP – 
Forneça uma breve apresen-
tação das atividades da RIMS, 
sua importância, quem a inte- 
gra e suas principais carac-
terísticas.
Jorge Luzzi – A RIMS é uma 
organização de gerenciamento 
de riscos originariamente for-
mada nos Estados Unidos em 
1950. Posteriormente, foram 
sendo integrados chapters em 
todos os EUA e, em alguns 
estados, existem mais de um. 
Atualmente, existem 66 chap-
ters nos 50 estados americanos, 
dez nas províncias canadenses e 
três em outras partes do mun-
do. No Brasil, o equivalente da 
RIMS seria a ABGR, claro, 
considerando as diferenças de 
dimensões entre os Estados 
Unidos e o Brasil. A RIMS é 
também uma dos mais importantes membros da IFRIMA 
(International Federation of Risk and Insurance Management 
Associations). Há, ainda, a Alarys – a Confederação de 
Associações de Risk Management na América Latina e no 
Atlântico onde a ABGR é o principal membro em termos 
de volume e em importância, mas que inclui associações 
de vários países da região de língua espanhola na América 
Latina.

IC – Quais foram os principais temas abordados e as 
novidades apresentadas no evento deste ano?
JL - A RIMS desenvolve muitas atividades principal-
mente nos Estados Unidos, mas a principal é a própria 
chamada de RIMS: Annual Conference and Exibition, 
que ocorre anualmente nos EUA ou Canadá. Em 2016, 
o evento aconteceu na cidade de San Diego, na Califór-
nia, entre os dias 10 e 13 de abril. Participaram cerca 
de 10 mil pessoas que superam amplamente as duas mil  

INSUR ANCE CORP - 
Provide a brief presentation 
of the RIMS activities, its 
importance, who integrates 
and its main features.
Jorge Luzzi – RIMS is a 
risk management organi-
zation originally formed in 
the United States in 1950. 
Later, they were being in-
tegrated chapters across the 
US and in some states, there 
are more than one. Current-
ly, there are in the 50 states, 
66 chapters, ten in Canadian 
provinces and three in other 
parts of the world. In Brazil, 
the equivalent entity would 
be ABGR, of course, con-
sidering the size difference 

between the United States and Brazil. The RIMS is 
also one of the most important members of IFRIMA 
(International Federation of Risk and Insurance Man-
agement Associations), there is also the Alarys - the 
Confederation of Risk Management Associations in 
Latin America and the Atlantic where ABGR is the 
largest member in terms of volume and importance, 
but that includes associations of various countries of 
the Spanish-speaking region in Latin America.
 
IC - What were the main topics addressed and the 
novelties presented at the event this year?
JL - The RIMS develops many activities mainly in 
the US, but the main is itself called RIMS : Annual 
Conference and Exibition, which takes place annu-
ally in the US or Canada . In 2016 , the event took 
place in San Diego, California, between 10 and 13 
April. Attended by about 10,000 people that surpass 

Brasil marca presença na RIMS
Brazil is present at RIMS
Presidente-executivo da Herco – Consultoria de Riscos e ex-presidente da ABGR, Jorge Daniel Luzzi, fala sobre a 
conferência anual da RIMS 2016 e comenta a respeito do atual cenário da atividade de gerência de risco no mundo

Herco – Risk Consulting Chief Executive and ABGR´s former president Jorge Daniel Luzzi, talks about the RIMS 
2016 Annual Conference and comments about the current scenario of risk management in the world

Por/by André Pena
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pessoas na ABGR, em São Paulo, no ano passado. A 
RIMS é realizada de forma alternada em cada cidade. No 
seu Exporisk, os seguradores, brokers e prestadores anun-
ciam seus serviços nos estandes, que chegam a atrair mais 
de mil pessoas diariamente.

IC – Houve a presença de gestores que atuam no Bra-
sil e da Susep ,como do órgão supervisor do mercado  
segurador ? 
JL - A presença brasileira é importante nas atividades da 
RIMS. Sempre se organiza alguma atividade brasileira 
espontânea entre aqueles que estão participando, mas po-
demos dizer que tivemos presenças bem distribuídas entre 
gerentes de riscos, representantes de seguradoras, brokers 
e empresas prestadoras de serviços.

IC – Tendo em vista o cenário bem diverso e mais com-
plexo do país, como avalia a expansão da gerência de 
riscos?
JL - O gerenciamento de riscos e a sua evolução natural, 
o enterprise risk management ou gerenciamento de riscos 
integral para empresas, é, sem dúvida, bastante útil, mas 
muito mais nos momentos de crise, pois as empresas de-
vem estar preparadas para enfrentar sinistros que podem 
ser seguráveis ou não seguráveis e também estar atentas a 
novas situações que podem ser novas oportunidades. As 
empresas ou particulares que desenvolveram seus negócios 
e investiram seu capital precisarão tratar todos os seus 
riscos de forma profissional e organizada. Aquela em-
presa que não enxerga isto, arcará com as consequências  
durante a crise. Mas as que estiverem preparadas, pro- 
vavelmente terão a oportunidade de sair fortalecidas de 
tudo isto. 

IC – Como dirigente de uma empresa internacion-
al especializada na área que atua no Brasil, qual é sua 
avaliação quanto à contribuição da entidade para o 
setor? 
JL - A Herco é uma empresa que trabalha com risk enge-
nering, risk management enterprise e risk management e possui 
40 anos de experiência no Brasil. A empresa iniciou suas 
atividades e está até hoje em Blumenau (SC). Com o tem-
po, fixamos escritórios em todo Brasil, sobretudo no Rio 
de Janeiro, Curitiba e São Paulo. Temos uma presença cada 
vez mais forte na Europa, África e na América do Norte. A 
Herco não é corretora de seguros e apoia o desenvolvimento 
da profissão de gerenciamento de riscos em todo o mercado. 
Operamos com empresas de todos os segmentos, algumas 
vezes como formadores técnicos na área de underwriting 
information para subscritores de seguradoras e outras, tra-
balhando com o cliente ou atuando junto ao seu broker. Não 
temos limitações com quem operar. Apresentamos contra-
tos de confidencialidade que garantem e blindam o nosso 
compromisso com o cliente. Isto permite que nossa equipe 
de engenheiros e especialistas em logística e gerenciamento 
de riscos em transportes e advogados, além de experts em 
seguros, audite, revise e organize planos de gerenciamentos 
de riscos integrais validos para nossos clientes.

widely the two thousand people in ABGR in São 
Paulo last year. The RIMS is held alternately in each 
city. In his Exporisk, insurers, brokers and service 
providers announces their services in the stands, ar-
riving to attract more than a thousand people daily.
 
IC - There was the presence of brazilian risk man-
agers and the Susep, as supervisor of the insurance 
market?
JL - Brazilian presence is important in the activi-
ties of RIMS. Always organizes some spontaneous 
Brazilian activity among those who are participating, 
but we can say we had good attendance distributed 
among risk managers, representatives of insurance 
companies, brokers and service providers.

IC - Having in mind the very different setting and 
more complex in the country, how does the expan-
sion of risk management?
JL - Risk management and its natural evolution, 
enterprise risk management or companies full risk 
management, is undoubtedly useful , but much more 
in crisis period , as companies must be prepared to 
face claims that may be insurable or uninsurable and 
also be aware of new situations that may be new op-
portunities. Companies or individuals who have de-
veloped their businesses and invested their capital 
must treat all its risks in a professional and organized 
manner. That company does not see this, will bear 
the consequences during the crisis. But those who are 
prepared, will probably have the opportunity to come 
out strengthened from this.

IC – As head of an international company special-
izing in the area that operates in Brazil, what is its 
assessment of the entity’s contribution to the sector? 
JL - A Herco is a company that works in engenering 
risk, enterprise risk management and risk manage-
ment and have 40 years of experience in Brazil. The 
company began its activities and continues in Blume-
nau (SC). Over time, we fix offices throughout Brazil, 
particularly in Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo. 
We have an increasingly strong presence in Europe, 
Africa and North America. Herco is not an insurance 
broker and supports the development of risk manage-
ment activities throughout the market. We work with 
companies from all segments, sometimes as technical 
trainers in underwriting information to insurers sub-
scribers and others, working with the client or act-
ing from your broker. We don’t have limitations with 
whom operate. We have confidentiality agreements 
that guarantee and shield the our commitment to the 
customer. This allows our team of engineers and lo-
gistics experts and risk management in transport and 
lawyers, as well as experts in insurance, auditor, re-
view and organize managements plans valid integral 
risks for our customers.
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ELE É indiscutivelmente um 
dos maiores nomes da propa-
ganda no Brasil. Testemunha 
há quatro décadas o processo 
de evolução das agências e suas 
estratégias para conquistar o 
cliente. Armando Ferrentini, 
diretor-presidente da Editora 
Referência, atua há 59 anos no 
setor, dos quais 51 como pu- 
blicitário e jornalista. E de-
tém uma proeza: sob sua di-
reção, um jornal semanal e 
duas revistas mensais voltadas 
ao mundo da propaganda e 
marketing circulam ininter-
ruptamente há pouco mais de 
meio século no mercado. A 
comunicação é a razão de viver  
de Ferrentini.
Apesar de manter a periodici-
dade intocável de três veícu-
los, o publicitário reconhece 
o difícil e complexo panorama 
político e econômico do país 
que afeta, de um modo geral, 
a saúde das mídias. “Nós últi-
mos dois anos, o mercado editorial tem passado por maus 
momentos. A crise atingiu muito a publicidade, com uma 
queda de 35% nas aplicações de verbas”, avalia Ferrenti-
ni. Segundo ele, o anúncio segurou os investimentos, 
fenômeno verificado em todos os setores da atividade 
profissional. Mas, o empresário aposta numa melhoria 
deste cenário em futuro próximo.
Crise econômica à parte, o diretor da Editora Referência 
entende que o país é um celeiro de atração de investi-
mentos. “Temos de vender o Brasil como uma nação que 
atrai grandes oportunidades de negócios aos investidores 
e a propaganda pode assumir esse papel”, ressalta. Ele 
defende a vinda de capital do exterior como forma de ga-
rantir o próprio desenvolvimento do Brasil.
Há um fato inequívoco que comprova a tese de Fer-

HE IS arguably one of the 
biggest advertising names in 
Brazil. Witnessing for four 
decades the process of evolu-
tion of the agencies and their 
strategies to win the customer. 
Armando Ferrentini, CEO of 
Editora Referência, has been 
operating for 59 years in the 
industry, including 51 as a 
publicist and journalist. He 
holds a feat: under his di-
rection, a weekly newspaper 
and two monthly magazines 
aimed at the world of adver-
tising and marketing circu-
late continuously for just over 
half a century on the market. 
Communication is the reason 
to live Ferrentini.
While maintaining the un-
touchable every three vehi-
cles, the advertiser recogniz-
es the difficult and complex 
political and economic land-
scape of the country that 
affects, in general, media’s 

heath. “Over the last two years, the publishing indus-
try has gone through bad times. The crisis reached-
publicity heavily, with a drop of 35% in funding ap-
plications”, said Ferrentini. He said the announcement 
held investments, observed phenomenon in all sectors 
of professional activity. However the businessman bet 
on a scenario improvement in the near future.
Economic crisis aside, the director of Editora Referên-
cia understands that the country is an investment at-
traction barn. “We have to sell Brazil as a nation that 
attracts great business opportunities to investors and 
advertising can take that role”, he says. He defends the 
foreign capital coming in order to ensure the proper 
development of Brazil.
There is an unmistakable fact that proves Ferrentini’s 

“Publicidade brasileira é  
uma das melhores do mundo”

“Brazilian advertising is  
one of the best in the world”

Ferrentini: consumidor está bem mais consciente da 
importância do seguro
Ferrentini: consumers are much more aware of the 
importance of insurance
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rentini: o domínio do mercado de agências por grupos 
multinacionais. “É conseqüência da globalização que 
atingiu todos os setores, sobretudo a comunicação”, afir-
ma. Ele lembra que a maioria dos conglomerados possui 
capital aberto em seus países de origem, possibilitando a 
aquisição de agências. Com isso, aumenta a concorrên-
cia. 
“O Festival de Cannes mostra claramente esta tendência. 
É um fenômeno salutar porque traz para o Brasil ideias 
novas criadas pelos meios digitais, por exemplo”, reforça 
o publicitário. Além disso, em sua visão, há o conse-
qüente fortalecimento das marcas e evidencia-se o espíri-
to empreendedor. Em suma, os benefícios são visíveis ao 
mercado como um todo.
Ferrentini não tem dúvida: a publicidade brasileira é con-
siderada uma das melhores do mundo. “Veja o Festival 
de Cannes: o país é um dos primeiros a ser premiados 
com seus filmes. A qualidade na produção faz com que 
as agências exportem profissionais para Estados Unidos, 
Inglaterra, França e Alemanha. O talento brasileiro é 
muito disputado lá fora”, ressalta.

Mundo digital

Uma nova realidade traz a superposição de mídias no-
vas. E uma pergunta torna-se inevitável: A mídia im-
pressa vai acabar sufocada pela internet? O empresário  
acredita que os meios impressos estão sofrendo um pro-
cesso de enxugamento, mas devem se estabilizar em ter-
mos de estrutura e vão se aperfeiçoar perante os canais 
de comunicação digitais. Veículos tradicionais que fecha-
ram suas portas – Jornal do Brasil e Gazeta Mercantil – o 
fizeram, segundo Armando Ferrentini, devido a questões 
de gestão”.
No jornalismo, de acordo com o publicitário, há um fa-
tor muito importante: a credibilidade. “A divulgação de 
informações na internet é muito democrática, sobretudo 
os blogs e redes sociais – todo mundo diz o que pensa, 
até de forma irresponsável. Há veiculação de mentiras e 
agressividade gratuita”, diz. Os jornais e revistas devem 
se aproveitar desta situação e mostrar credibilidade, pro-
duzindo matérias de excepcional conteúdo. E quanto à 
publicidade? Responde o diretor da Referência: “Ela não 
acabará nos meios impressos, embora tenha diminuídos 
nos últimos 20 anos, desde o advento da internet. Agora 
se estabilizou”. 

Seguros

Armando Ferrentini acompanha também a evolução 
da propaganda nos seguros. “Hoje, o consumidor está  
consciente da importância do seguro e as companhias 
despertam para a necessidade de melhorar a comuni-
cação com este público”, reforça. “Os seguradores, de um 
modo geral, precisam se convencer de que a propaganda 
é fundamental no negócio”, reitera. O publicitário enfati-
za que a mídia impressa é um bom fixador do branding 
da empresa.

thesis: market dominance agencies by multinational 
groups. “It is a consequence of globalization that hit 
all sectors, especially communication”, he says. He 
notes that most of the conglomerates have traded in 
their countries of origin, enabling agencies acquisi-
tions. This increases competition.
“The Cannes Film Festival clearly shows this trend. 
It is a healthy phenomenon because it brings to Brazil 
new ideas created by digital means, for example”, he 
adds. Moreover, in his view, there is the consequent 
strengthening of branding and it is evident in the en-
trepreneurial spirit. In short, the benefits are visible to 
the market as a whole.
Ferrentini has no doubt: the Brazilian advertising is 
one of the world’s best. “See the Cannes Film Fes-
tival: the country is one of the first to be awarded in 
films. The production quality makes professional ex-
port agencies to the United States, Britain, France and 
Germany. The Brazilian talent is very tight out there”, 
he points out.

Digital world

A new reality brings the superposition of new me-
dia. And one question is inevitable: The print media 
will end, suffocated by the internet? The businessman 
believes the print media is undergoing a downsizing  
process, but should stabilize in terms of structure 
and will improve before the digital communication  
channels. Traditional vehicles that closed their doors 
- Jornal do Brasil and Gazeta Mercantil – did, accord-
ing Ferrentini failed due to the issue of management”.
In journalism, according to him, there is a very im-
portant factor: credibility. “Disclosure of information 
on the Internet is very democratic, especially blogs and 
social networks - everyone says what they think, even 
irresponsibly. Lies and gratuitous aggression happen-
ing”, he says. Newspapers and magazines should take 
advantage of this situation and show credibility, pro-
ducing materials of exceptional content. What about 
advertising? Replies the director of Referência: “It will 
not end in printed media, although it has diminished 
in the last 20 years, since the advent of the internet. 
Now stabilized”.

Insurance

Armando Ferrentini also accompany the evolution of 
advertising and marketing in the insurance industry. 
“Today, consumers are aware of the importance of in-
surance and the companies wake up to the need to im-
prove communication with their audience”, adds. “The 
insurers, in general, need to convince one important 
thing: advertising is key in business”, he reiterates. The 
advertising emphasizes that printed media is a good 
fixer of the company’s branding.
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A PUJANÇA de uma 
companhia se mede 
pelos números que re-
tratam o seu desem-
penho no mercado. 
O evento “Expertise 
– Grandes Riscos em 
Foco”, organizado pela 
Tokio Marine Se-
guradora, é uma de- 
monstração da perfor-
mance da empresa em 
relação às carteiras de 
pessoa física. Desta vez, 
o encontro foi reali- 
zado no Buffet Torres, 
em São Paulo, e reuniu, além dos executivos da com-
panhia, lideranças e profissionais do setor. O pon-
to alto do evento foi a palestra do sociólogo e ex- 
presidente da República Fernando Henrique Cardoso 
que analisou o atual panorama político e econômico  
do Brasil.
O presidente da Tokio Marine, José Adalberto  
Ferrara, abriu oficialmente o evento, revelando dados 
que alçaram a empresa em posição de destaque entre 
os players. Hoje, a Tokio Marine ocupa o sétimo lugar 
no ranking nacional (menos saúde, previdência com-
plementar e vida). Trinta e cinco por cento de suas 
carteiras estão relacionadas a pessoas jurídicas.
Ferrara evidenciou o crescimento do volu- 
me de prêmios e a evolução do índice combi-
nado. Em 2015, a companhia totalizou R$ 70  
milhões em lucro líquido e obteve 99,3% de índice 
combinado, percentual que caracteriza lucro  
operacional. O dirigente também revelou projeções de 
dados do volume de prêmios em 2016 (cerca de R$ 4,3  
bilhões) e 2017 (R$ 5,03 bilhões).
“Há muito espaço para crescer no Brasil”, assinalou o  
presidente. Ele destacou três pilares que podem co- 
laborar com a expansão do setor: a simplif icação da  
linguagem do seguro, apoio aos corretores no de- 
senvolvimento de novos canais de distribuição e iden-
tif icação de nichos e necessidades dos clientes. Em  
relação à operação de grandes riscos, a expectativa 

A COMPANY’s strength 
is measured by numbers 
showing its perfor-
mance in the market. 
The event “Exper-
tise - Major Risks in 
Focus”, organized by 
Tokio Marine Segura-
dora, is the company’s 
performance demon-
stration in relation to 
individual portfoli-
os. The meeting was 
held at Buffet Tor-
res in Sao Paulo, and 
gathered, in addition 

to company executives, industry leaders and 
sectorprofessionals. The highlight of the 
event was a lecture by sociologist and former  
president Fernando Henrique Cardoso who analyzed 
the current political and economic environment in 
Brazil.
Tokio Marine’s president, José Adalberto Ferrara, 
off icially opened the event, revealing data that lift-
ed the company in a prominent position amongst 
players. Today, Tokio Marine occupies the seventh 
place in the country (w/o health, pension and life). 
Thirty-five percent of their portfolios are corporate 
clients.
Ferrara showed premiums volume growth and the 
combined ratio evolution. In 2015, the company to-
taled R$ 70 million in net profit and achieved 99.3% 
of combined ratio, a percentage that characterizes 
operating profit. He also revealed volume data pro-
jections for 2016 (about R$ 4.3 billion) and 2017  
(R$ 5.03 billion).
“There is plenty of room to grow in Brazil”, said 
the president. He highlighted three pillars that can  
collaborate with the expansion in the sec-
tor: the insurance language simplif ication, sup-
port to brokers in the development of new dis-
tribution channels, and identifying niches and 
customer needs. Regarding large exposure operation,  
Ferrara expects to double the current market share 

Notável crescimento
Remarkable growth

Tokio Marine organiza encontro onde evidencia a sua expansão no mercado
Tokio Marine organizes meeting highlighting its expansion in the market

Ferrara: “Há muito 
espaço para crescer 
no Brasil” 

Ferrara: “There is 
much room to grow 
in Brazil”
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de Ferrara é dobrar o atual marketshare para 10%.  
O objetivo é manter-se entre as três seguradoras lí-
deres deste mercado. Segundo o presidente, a Tokio 
Marine cresceu 30% neste segmento em 2015.
Aplaudido de pé, o ex-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso precisou de menos de 60 minutos para  
fazer uma explanação sobre o atual cenário econômi-
co e político. Iniciou com uma espécie de retrospec-
tiva histórica, desde o processo de redemocratização 
do país. “Acreditávamos que o Brasil iria construir 
uma sociedade positiva e o Estado capaz de promo- 
ver o bem-estar social”, relembrou. Os objetivos, 
na época, eram consolidar a qualidade na educação 
e saúde pública para todos os brasileiros. Na visão 
de FHC, o Brasil possui potencial imenso, mas  
exibe problemas de infraestrutura e falta de con- 
f iança do governo.

to 10%. The goal is to remain amongst the three 
leading insurers in this market. According to  
the president, Tokio Marine grew 30 % in this  
segment in 2015.
Standing ovation, former Fernando Henrique  
Cardoso took less than 60 minutes to make an expla-
nation of the current economic and political environ-
ment. It began with a kind of historical retrospective, 
since the country's redemocratization process. “We 
believed that Brazil would build positive society and 
a state able to promote social welfare”, he recalled. 
The objectives at the time were to consolidate the 
quality of education and public health for all brazil-
ians. In FHC's view, Brazil has immense potential, 
but displays infrastructure problems and govern-
ment's lack of confidence.

Lima: alcançar produção de  
R$ 4,3 bilhões em 2016 
Lima: to achieve production  
R$ 4.3 billion in 2016

NOVO DIRETOR ASSUME  
COMANDO DE 9 REGIONAIS

O executivo João Luiz de Lima já assumiu o cargo de dire-
tor comercial nacional Varejo da Tokio Marine Segurado-
ra. Com 36 anos de carreira na área de seguros, dos quais 
17 anos na companhia, Lima foi escolhido para ocupar 
uma posição estratégica. Uma de suas missões será a de 
manter a expansão do canal varejo, que hoje representa 
71,5% da produção da seguradora, que foi 
de R$ 3,82 bilhões em 2015.
“Assumir a Diretoria Comercial Nacional 
Varejo é meu maior desafio desde 1999, 
quando comecei a trabalhar na Tokio 
Marine como gerente comercial corpo-
rate. Planejo fortalecer as ações que já 
vinham sendo desenvolvidas, comparti-
lhando conhecimento e estimulando as 
equipes a aprimorar os processos de for-
ma contínua. Isso será fundamental para 
alcançarmos a produção de R$ 4,3 bilhões 
em 2016”, afirma o executivo. Ele também 
destacou o papel fundamental que o time 
de diretores e superintendentes regionais 
terão nesse trabalho.
Ao longo da carreira, Lima exerceu um 
papel importante no crescimento da 
Tokio Marine nos mercados de São Paulo 
– Capital e interior. Esse trabalho foi de-
senvolvido nas posições de superintendente e, em segui-
da, como diretor comercial Varejo SP Capital e Interior. 
Com o crescimento da atuação da seguradora no país, a 
área de Varejo foi reformulada em 2013. Nessa estrutura, 
Lima ficou com a Diretoria SP Capital, cargo que ocupava 
até sua atual promoção. O novo diretor ficará no coman-

do das nove regionais da companhia: SP Capital, SP In-
terior I, SP Interior II, Minas Gerais, Centro-Oeste, 

Sul, RJ/ES, Norte e Nordeste.

NEW DIRECTOR TAKES COMMAND  
FOR 9 REGIONAL OFFICES

The executive João Luiz de Lima has assumed the posi-
tion of national retail sales director of Tokio Marine Se-
guradora. With a 36 year career in the insurance indus-
try, including 17 years in the company, Lima was chosen 
to occupy a strategic position. One of his missions will 
be to maintain the expansion of the retail channel, whi-

ch today represents 71.5% of the insurer’s 
production, which was R$ 3.82 billion in 
2015.
“Take the National Commercial Retail 
Directorship is my biggest challenge sin-
ce 1999, when I started working at Tokio 
Marine as a corporate sales manager. I 
plan to strengthen the actions that have 
being developed, sharing knowledge and 
encouraging teams to improve processes 
continuously. This will be fundamen-
tal to achieve the production of R$ 4.3 
billion in 2016”, says the executive. He 
also highlighted the key role that the 
team of regional directors and superin-
tendents have.
Throughout his career, Lima played an 
important role in the growth of Tokio 
Marine in the markets of São Paulo - Ca-
pital and interior. His work was develo-

ped in superintendent positions and then as commercial 
director SP Retail Capital and Interior. With the growth 
of the insurer ‘s operations in the country, the retail area 
was reformulated in 2013. In this structure, Lima was 
with the Board SP Capital, a position he held until his 
current promotion. The new director will be in charge 
of the nine regional offices: SP Capital, SP Interior I, SP 
Interior II, Minas Gerais, Midwest, South, RJ / ES, Nor-
th and Northeast. 
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O AMBIENTE de 
negócios no Brasil se 
sofisticou nas ultimas 
décadas e hoje existem 
diversas naturezas de 
risco, assim como as 
suas fontes. Resumi- 
damente, temos aqueles 
associados referentes ao 
tipo de instalação (con-
strução e manutenção), 
aos riscos intrínsecos 
aos processos, da na-
tureza e do ambiente 
pol ít ico-reg u latór io. 
Talvez essa oportunidade sirva para chamar atenção a 
algumas exposições pouco discutidas.
Os riscos da natureza podem expor a organização a  
desastres como tempestades e tornados. Essa exposição 
depende tipicamente da região geográfica onde a  
empresa está instalada, mas pode também ter que  
considerar exposições relativas à localidade de seus  
fornecedores, como terremotos e tsunamis, por  
exemplo. Comumente olhamos para casos fora do Bra-
sil. Um exemplo é o Silicon Sea Belt, onde reside 50%  
da produção de semicondutores do mundo, localiza-
do nos limites de Japão, Cingapura, China, Taiwan 
e Coréia do Sul. Esta região é altamente exposta  
a catástrofes naturais.
Entretanto, o Sul do Brasil tem sofrido com in-
tempéries e forças da natureza: ventos, chuvas intensas 
e consequente alagamento tem resultado em mortes, 
perdas de histórias de vida, e grandes prejuízos mate-
riais para empresas e economias locais.
Lembremos agora que a inserção do país no mercado 
globalizado nos expõe a mudanças originadas em out-
ras nações. Assim, outra exposição relevante refere-se 
aos riscos políticos e regulatórios, que incluem qualquer 
mudança inesperada nas leis e regulamentos do país, 
ou muitas vezes regras que afetam o comércio interna- 
cional. Eles são registrados, por exemplo, em violações 
de contratos de empresas sem ação legal, mudanças 
em leis ambientais ou trabalhistas. Em alguns casos, 
guerras e conflitos são fatores preponderantes.
Há também os chamados riscos competitivos e es-
tratégicos. Alguns deles produzem impactos negati-
vos a partir de ações de concorrentes ou de mudanças 
ambientais e tecnológicas, ou até pela desvalorização 

THE BUSINESS en-
vironment in Brazil be-
came sophisticated in 
recent decades and today 
there are several risk na-
tures, as well as its sourc-
es. Briefly, we have those 
associated for the type 
of installation (construc-
tion and maintenance), 
the risks inherent to the 
processes of nature and 
the political and reg-
ulatory environment.  
Perhaps this opportunity 

will serve to call attention to some little discussed issues.
The risks of nature can expose the organization to disas-
ters such as storms and tornadoes. This exposure typically 
depends on the geographic region where the company is 
located, but may also have to consider exposures relating 
to the location of its suppliers, such as earthquakes and 
tsunamis, for example. Usually we look at cases outside 
Brazil. An example is the Silicon Sea Belt, which lies 50% 
of the production of the world’s semiconductors, located 
on the outskirts of Japan, Singapore, China, Taiwan and 
South Korea. This region is highly exposed to natural di-
sasters.
Meanwhile, southern Brazil has suffered from bad weath-
er and the forces of nature: winds, heavy rains and conse-
quent flooding has resulted in deaths, loss of life stories, 
and great material damage to businesses and local econ-
omies.
Remember now that the country’s insertion in the global 
market exposes us to changes originated in other nations. 
Thus, another relevant exposure refers to the political and 
regulatory risks, including any unexpected change in the 
country’s laws and regulations, or often rules that affect 
international trade. For example, contracts violations of 
companies without legal action, changes in environmental 
or labor laws. In some cases, wars and conflicts are im-
portant factors.
There are also the so-called competitive and strategic 
risks. Some of them have negative impacts from actions of 
competitors or environmental and technological changes, 
or even by unforeseen currency devaluation, and result in 
reduction of operations or the company’s competitiveness.
Put simply,  the  Risk  Management  Plan works fundamentally 
on three pillars: Prevention, Containment and Remediation  

Alfredo Chaia é 
diretor da AIG 
Consultoria Brasil

Alfredo Chaia is 
director of AIG 
Consulting Brasil

Riscos no ambiente de negócios

Risks in the business environment
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não prevista da moeda, e resultam em redução das  
operações ou competitividade da companhia.
Simplificadamente, o Plano de Gestão de Riscos tra-
balha fundamentalmente em três pilares: Prevenção, 
Contenção e Remediação das Consequências. No 
meu entendimento, o trinômio básico de “Análise, 
Diagnóstico e Solução” se aplica bem para resumir a 
abordagem básica para o entendimento dos riscos, e 
encaminhamento de medidas que contribuam para re-
duzir o impacto na operação.
O entendimento da exposição aos riscos, o potencial  
de produzir perdas de vidas e danos patrimoniais e  
ambientais alcançam a um conjunto de medidas que  
reduzem a possibilidade da ocorrência ou o poten- 
cial impacto desse imprevisto. Como, por exem- 
plo, identificar fontes de matérias-primas e compo- 
nentes, conhecer a dinâmica de trabalho de outras  
unidades da instituição, desenvolver um fluxograma  
de produção de rastreamento da matéria-prima  
até o produto final, identificar fontes alternativas, en-
tre outras ações.
De outro lado, nos preparamos para enfrentar situ-
ações adversas, e para isso avançamos para a criação de 
uma “estratégia de resiliência”, um plano de respostas 
à emergência. O desenvolvimento de políticas para ge-
renciamento e mitigação de riscos considera algumas 
etapas básicas. Eu destacaria as seguintes:
• Quebra da autoconfiança exagerada, ou seja, é fun-
damental compreender que oimpacto de um incidente 
afeta estruturas de diferentes tamanhos e setores. Es-
tas perdas que não podem ser subestimadas.
• Identificação dos riscos associados, sendo parte im-
portante do trabalho de um gestor de risco, uma vez 
que é preciso entender os impactos dependentes (den-
tro do mesmo grupo econômico) e interdependentes 
(envolvem outros parceiros).
• Criação de uma estratégia de resiliência para enfren-
tar as rupturas do processo, que mencionamos ante-
riormente.
Citando alguns exemplos atuais, temos observado  
debates sobre riscos cibernéticos, fusões e aqui- 
sições, interdependência de plantas, seguro am- 
biental, operador portuário, transporte internacional e 
nacional de carga, entre outros. Entendemos que cada 
setor ou atividade apresenta nuances e complexidades 
quando falamos em riscos, mas em todosa conclusão 
é a mesmas: a cultura de implementação de Planos de 
Gestão de Riscos e Contingência ainda tem espaço 
para crescer no Brasil.
Os corretores exercem papel fundamental no mer- 
cado segurador, sobretudo nos processos que vão  
além da comercialização dos produtos. Em alguns  
segmentos do mercado, o corretor de seguro pode  
cumprir o papel de gerente de riscos do cliente. Nesse 
contexto, a AIG vem trabalhando o relacionamento 
com estes profissionais, e o resultado tem sido muito 
positivo e próspero.

of consequences. In my understanding, the basic triad  
of “Analysis, Diagnosis and Solution” applies well to sum-
marize the basic approach to the understanding of the risks,  
and routing measures to help reduce the impact on  
the operation.
Understanding of risk exposure, the potential to produce 
losses of lives and property and environmental damage 
reach a set of measures that reduce the likelihood of oc-
currence or the potential impact of such unforeseen. For 
example, to identify sources of raw materials and compo-
nents, know the working dynamics of other units of the 
institution, develop a tracking production flow chart of 
the raw material to the final product, to identify alterna-
tive sources, among other actions.
On the other hand, we prepared to face the adverse situ-
ations, and this move towards the creation of a “resilience 
strategy”, a plan of emergency responses. The development 
of policies for managing and mitigating risks considers 
some basic steps. I would highlight the following:
• To breakdown exaggerated self-confidence, that is, it is  
crucial to understand that impact an incident affects struc-
tures of different sizes and sectors. These losses cannot  
be underestimated.
• Identification of risks, an important part of a risk manag-
er’s job, since it is necessary to understand the dependent 
impacts (within the same economic group) and interde-
pendent (involve other partners).
• Creation of a resilience strategy to address the disrup-
tions of the process, which we mentioned earlier.
Citing some current examples, we have seen discussions 
on cyber risks, mergers and acquisitions, plant interdepen-
dence, environmental insurance, port operator, interna-
tional and domestic cargo transportation, among others. 
We understand that each sector or activity presents nu-
ances and complexities when we talk about risk, but in 
all conclusions converge: the culture of implementation of 
Risk Management Plans and Contingency still has room 
to grow in Brazil.
Brokers play a key role in the insurance market, particu-
larly in cases that go beyond the marketing of products. In 
some market segments, the insurance broker can fulfill the 
role of the client’s risk manager. In this context, AIG has 
been working a relationship with these professionals, and 
the result has been very positive and prosperous.

Os riscos da natureza podem expor a organização 
a tempestades e tornados. Essa exposição 
depende da região geográfica onde a empresa 
está instalada

The risks of nature can expose the organization 
assets to storms and tornadoes. It depends on the 
geographical region where the company is located



Castro: compromisso com a responsabilidade social 
corporativa
Castro: commitment to corporate social responsibility
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UM ENCONTRO de peso. O Lloyd’s reuniu recente-
mente no Rio de Janeiro cerca de 300 convidados para o 5º 
Encontro com o Mercado do Lloyd’s no Brasil – Lloyd ś 
Meet the Market. No evento foi recriada a famosa sala de  
subscrição do Lloyd’s de Londres (Underwriting room) 
onde os sindicatos participaram com seus ‘boxes’ para 
apresentação de negócios e interação com o mercado bra-
sileiro de seguros e resseguros.
O evento reuniu 14 sindicatos: 
ANV, Argo, Aspen, Beazley, 
Hiscox, Liberty, Markel, MS 
Amlin, Navigators, Sirius, 
Starr, Talbot, Tokio Marine 
Kiln e XLCatlin. 
O embaixador britânico no 
Brasil, Alex Ellis, fez o dis-
curso de abertura do evento, 
seguido pelo diretor financeiro 
do Lloyd’s John Parry que fa-
lou sobre os resultados finan-
ceiros em 2015, as tendências 
do mercado global e a estraté-
gia do Lloyd’s. 
Em seguida foram convidados 
representantes de dois sindica-
tos para compartilhar a visão 
deles sobre o mercado brasi- 
leiro: Dan Jones, diretor global 
de Relações com o Mercado 
dos sindicatos Beazley, e Luis 
Sonville, diretor gerente re-
gional da Talbot para a cartei-
ra de negócios de resseguros 
facultativos do sindicato Tal-
bot 1183 na América Latina. 
Ambos destacaram que as condições do mercado nacio-
nal têm sido bastante desafiadoras, porém manifestaram 
otimismo sobre o Brasil no médio e longo prazo. O  
representante geral e diretor-presidente do Lloyd’s Brasil, 
Marco Castro, falou sobre a atualização das operações 
e resultados do sindicato no Brasil. Como parte do seu 
compromisso com a responsabilidade social corporativa, 
o Lloyd’s apresentou o projeto do Instituto Hora da Lei-
tura que fomenta a leitura como uma importante ferra-
menta motivacional para o desenvolvimento de crianças e 
adolescentes em escolas públicas no país e promoveu uma 
campanha de arrecadação de livros infanto-juvenis que 
foram doados durante o evento. 

A MEETING of greatness. Lloyd’s recently gath-
ered in Rio de Janeiro about 300 guests to the 5th 
Lloyd’s Meet the Market in Brazil. The event recre-
ated the famous Lloyd’s underwriting room in Lon-
don where Syndicates participated with their ‘boxes’ 
for business presentation and interaction with the 
Brazilian insurance and reinsurance market players.

The event brought together 
14 Syndicates: ANV, Argo, 
Aspen, Beazley, Hiscox, 
Liberty, Markel, MS Amlin  
Navigators, Sirius, Starr, 
Talbot, Tokio Marine Kiln 
and XLCatlin.
The British ambassador to 
Brazil, Alex Ellis, made 
the event’s opening speech,  
followed by the f inancial  
director of Lloyd’s John 
Parry who spoke on the f i-
nancial results in 2015, the 
global market trends and 
Lloyd’s strategy.
Next were invited represen-
tatives of two Syndicates 
to share their view about 
the Brazilian market: Dan 
Jones, global director of 
Beazley syndicates Market, 
and Luis Sonville, regional 
managing director of Talbot 
for the portfolio of faculta-
tive reinsurance businesses 
Syndicate Talbot 1183 in 
Latin America. Both point-

ed out that the national market conditions have been 
very challenging, but expressed optimism about Bra-
zil in the medium and long term.
The general representative and CEO of Lloyd’s Bra-
zil, Marco Castro spoke about the updating of opera-
tions and results in Brazil. As part of its commitment 
to corporate social responsibility, Lloyd’s present-
ed the project of Reading Time Institute that pro-
motes reading as an important motivational tool for  
development of children and adolescents in public 
schools in the country and promoted a book collect-
ing campaign for children and youth that were do-
nated during the event.

Negócios de sucesso
Successful businesses

MARKET PLACEMERCADO
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Sua
Determinação

Eles
Recostroem suas vidas 

Nossos
Recursos

Quando as perdas por desastres naturais aumentam, também aumenta o risco. Inevitavelmente, 
aumentam também os custos e a complexidade da sua cobertura. Não há melhor forma de confrontar 
as forças da natureza do que unindo forças com nossos clientes e alavancando todos os nossos 
recursos e expertise. Veja o que está acontecendo no Brasil. Nossa experiência em risco de inundação 
e modelo de atuação em situações de catástrofe ajudam nossos clientes a fornecer proteção contra 
inundações em uma escala, até agora, nunca vista. E, para alguns, talvez, impensável.
We’re smarter together.

www.swissre.com
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RESSEGURO

LOGO NA ABERTUR A do 5º Encontro de Resse-
guro do Rio de Janeiro, as autoridades opinaram sobre o  
atual panorama de impasse econômico e político. Este 
atual cenário serviu de espécie de “gancho” 
para as palestras deste que é considerado 
um dos mais importantes encontros 
em seu gênero no Brasil. Cerca de 
500 pessoas – entre autoridades do 
setor, brokers e executivos – par-
ticiparam do evento realizado 
na capital fluminense, em 5 e 6 
de abril. Nos debates, aspectos 
estratégicos dos mercados de 
seguros e resseguros brasileiro 
atraíram as atenções. O evento 
foi organizado pela Confede- 
ração Nacional das Seguradoras 
(CNseg), Escola Nacional de Se-
guros (ENS) e Federação Nacional 
das Empresas de Resseguros (Fenaber). 

IN THE OPENING of the 5th Meeting of Rein-
surance in Rio de Janeiro, the authorities opined on 
the current situation of economic and political dis-

tress. The current scenario served as a kind of 
“hook” for the talks considered one of the 

most important meetings of its kind 
in Brazil. About 500 people - in-

cluding industry officials, brokers 
and executives - participated in 
the event held in Rio de Janei-
ro on April 5th and 6th. In the 
debates, strategic aspects of the 
insurance and reinsurance mar-
kets in Brazil attracted atten-
tion. The event was organized 

by the National Confederation 
of Insurance (CNseg), National 

Insurance School (ENS) and the 
National Federation of Reinsurance 

Companies (Fenaber).

Cenário econômico no 
centro do debate
Economics cenario in 
center of debate

Encontro reforça a ideia de que, apesar das dificuldades da economia, mercado 
nacional terá boas oportunidades para crescer

The Meeting reinforces the idea that, despite the economy’s difficulties, the 
domestic market will have good opportunities to grow

Autoridades na abertura do encontro: da esq. p/ dir. / Authorities at the meeting’s opening: (left to right): Robert Bittar (Escola Nacional de Seguros), João 
Francisco Borges da Costa (FenSeg), Marco Barros (FenaCap), Marcio Coriolano (CNseg), Roberto Westenberger (Susep), Solange Beatriz Mendes (FenaSaúde), 
Paulo Pereira (Fenaber) e o broker Marcelo Rocha Azevedo
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Em seu discurso, o presidente da CNseg, Marcio Corio-
lano, reafirmou que o Brasil vive um momento complexo, 
que impõe desafios ao setor. “É neste momento de volati- 
lidade que o setor mais pode contribuir para a recuperação 
da economia”, afirmou. Em sua opinião, tanto oseguro e 
resseguro provaram sua capacidade de resiliência. Apesar 
da crise em 2015, o volume de seguros cedido pelas se-
guradoras brasileiras foi de R$ 10,1 bilhões, aumento de 
12% em relação ao ano anterior. Mais de 60% deste valor 
foi colocado em resseguradoras locais”, destacou.
Na ocasião, o presidente da Fenaber, Paulo Pereira, 
anunciou que a entidade está trabalhando para a criação 
do Polo Regional de Resseguro no Rio de Janeiro. Até 
junho próximo, Pereira garantiu que será enviado o 
projeto para aprovação do Ministério da Fazenda (ver 
matéria nesta edição). Na opinião do titular da Superin-
tendência de Seguros Privados (Susep), Roberto West-
enberger, tanto o polo de resseguros quanto o produto de 
garantia mostram o poder deste mercado. Na opinião do 
superintendente, o Brasil “será hospedeiro físico do polo”, 
atraindo investimentos internacionais, enquanto a nova 
modalidade de garantia para grandes obras “irá alavancar 
o desenvolvimento do país”. 

Tecnologia

Como a mudança tecnológica pode interferirna relação 
das pessoas e o mercado tradicional? Essa foi a questão 
que norteou a palestra “Inovação – Uma perspectiva para o 
Mercado”, proferida por Ronaldo Lemos – também apre-
sentador do programa Navegador da Globo News, “Muda 
tudo”, afirma o palestrante. O melhor exemplo para ilus-

In his speech, the president of CNseg, Marcio Coriola-
no, reaffirmed that Brazil faces a complex time, which 
poses challenges to the sector. “Such times of volatili-
ty that the sector can contribute more to the economic 
recovery”, he said. In his opinion, both insurance and 
reinsurance proved their resilience. Despite the crisis 
in 2015, the volume of insurance ceded by Brazilian 
insurers was R$ 10.1 billion, 12% increase over the 
previous year. Over 60% of this value was placed on 
local reinsurers”, he said.
Fenaber’s president, Paulo Pereira, announced that 
the organization is working to create the Regio- 
nal Reinsurance Center in Rio de Janeiro. Until next 
June, Pereira assured that will present project for ap-
proval by the Ministry of Finance (see article in this 
issue). According to the head of the Superintendency 
of Private Insurance (Susep), Roberto Westenberg-
er, both the reinsurance center and surety products 
show this market’s power. According to the super-
intendent, Brazil “will host a physical Center”, at-
tracting international investment, while the new type  
of surety for great projects “will boost the  
country’s development.”

Technology

As technology changes, can it interfere the relation-
ship between people and the traditional market? - the 
question that guided the lecture. “Innovation - Look-
ing to the Market” presented by Ronaldo Lemos - 
also presenter for GloboNews program ‘Navegador’, 
“changes everything”, said the speaker. The best ex-

Da esquerda para a direita: Wady Cury, da BB e Mapfre; Frederico Ferreira, CEO da Austral, e Andreas Bronk, da Hannover Re
From left to right: WadyCury, BB and Mapfre; Frederico Ferreira, CEO of Austral; and Andreas Bronk, of Hannover Re
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trar a afirmação é a rede social WhatsApp, comprada pelo 
Facebook por US$ 19 bilhões em 2014. Segundo Lemos, 
o impacto desse aplicativo no setor de telecomunicação foi 
expressivo no primeiro trimestre de 2015 em comparação 
a igual período do ano retrasado. 
Para o especialista em inovação, é preciso desenvolver 
uma lei brasileira que regulamente a segurança do uso de 
dados de clientes. O Brasil está mais de 30 anos atrasado 
na definição de uma lei de proteção de dados pessoais, 
que poderia, além de proteger os cidadãos, permitir que 
os reguladores atuassem com tranquilidade dentro das 
definições da lei.
Como aproveitar esta tecnologia para não sermos substi-
tuídos por tantos serviços que também vendem proteção 
e não são seguros? Esse foi o tema da matéria da advo-
gada Márcia Cicarelli. “O estagiário não larga o celular. 
Eles são nosso futuro. Temos de pensar nesse perfil de 
pessoas”, enfatizou. Ela também citou a revolução que a 
tecnologia traz a distribuição dos produtos e, principal-
mente no resseguro. “Temos uma série de produtos que 
não foi lançada por escassez de informações que agora es-
tão disponíveis. Um caso como a Samarco, se tivéssemos 
sensores básicos e conectados poderíamos ter ajudado o 
segurado no monitoramento do risco”. 

Desafios e terrorismo

O 5° Encontro de Resseguro apresentou leque variado de 
temas. Além de painéis que discutiram as crises econômi-
ca e política, trouxe ao debate questões ligadas ao cenário 
mundial. Exemplo: o seguro rural, que movimenta prê-
mios de US$ 25 bilhões no planeta. “O seguro agrícola 
é um dos instrumentos de política agrícola mais usados 
no mundo para reduzir o grau de risco e incerteza e, por-
tanto melhorar a alocação de recursos da atividade rural”, 
frisou o executivo da Hannover Re, Andreas Bronk, du-
rante a palestra Tendências Globais do Seguro Agrícola. 
O potencial do seguro agrícola nos países emergentes, 
inclusive no Brasil, é grande. Bronk citou um estudo da 
Swiss Re que revela que esses países têm potencial de 
vendas de US$ 25 bilhões até 2025.
Quais são os desafios do resseguro? Segundo os partici-
pantes deste painel, trata-se de um segmento com muitas 
frentes para desenvolvimento de negócios, seja trazendo 
ao Brasil produtos já consolidados em mercados maduros, 
como terrorismo, agronegócio, cyber risk, paramétricos e 
riscos ambientais, como também em abrir novas frentes 
para possibilitar o ingresso das seguradoras em nichos 
como saúde, vida, longevidade, com produtos e serviços 
inovadores que consideram o uso do big data para ofertas 
virtuais e pontuais, ainda sem base estatística que permi-
ta a precificação atuarial.
O panorama atual para as resseguradoras no País é de 
crescimento das vendas, porém os resultados ainda estão 
aquém após cinco anos da abertura. Segundo levanta-
mento da resseguradora local Terra Brasis Re, o volume 
de resseguro cedido pelas seguradoras brasileiras (bruto 
de comissão) foi de R$ 10,1 bilhões em 2015, aumento 

ample to illustrate the statement is the social network 
WhatsApp, bought by Facebook for US$ (19 billion) 
in 2014. According to Lemos, the impact of this app 
in the telecommunications sector was expressive of the 
first quarter 2015 to the same before last period.
To the innovation expert, you have to develop a Bra-
zilian law regulating the security of customer data use. 
Brazil is more than 30 years behind the definition of 
a personal data protection law, which could, in addi-
tion to protecting the citizens, allow regulators to act 
peacefully within the law settings.
How to take advantage of this technology not to be re-
placed by so many services that also sell protection and 
are not safe? That was the subject matter brought by 
lawyer Marcia Cicarelli. “The trainee doesn’t drop his 
mobile phone. They are our future. We have to think 
about their profile”, she emphasized. She also cited 
the revolution that technology brings the distribu-
tion of products, especially in reinsurance. “We have a 
number of products which have not been released for 
lack of information that are now available. A case like 
Samarco, if we had basic and connected sensors, that 
could have helped the insured in monitoring risk”.

Challenges and terrorism

The 5th Meeting of Reinsurance presented wide range 
of topics. In addition to panels that discussed the eco-
nomic and political crises, brought to debate issues 
on the world stage. Exemple: The agricultural insur-
ance, which moves of US$ 25 billion in the planet.  
“Agricultural insurance is one of the policy tools most-
ly used in the world to reduce the degree of risk and 
uncertainty and therefore improve the activity allocat-
ing rural resources”, said the executive of Hannover 
Re Andreas Bronk, during the Global Trends lecture 
of agricultural insurance. The potential of agricultur-
al insurance in emerging countries, including Bra-
zil, is great. Bronk cited a study by Swiss Re reveals 
that these countries they have potential sales of US$  
(25 billion) by 2025.
What are the challenges in reinsurance? According 
to the panel’s participants, it is a segment with many 
fronts for business development, bringing to Brazil 
products already well established in mature markets 
such as terrorism, agribusiness, cyber risk, paramet-
ric and environmental risks, as well as to open new 
fronts to allow the entry of insurance companies in 
niches such as health, life, longevity, with innovative  
products and services that consider the use of big data 
for virtual and timely offers, yet no statistical basis for 
the actuarial pricing.
The current outlook for reinsurers in the country is 
growth in sales, however results still fall short after 
five years of opening. According to a survey of local 
reinsurer Terra Brasis Re, the volume of reinsurance 
ceded by Brazilian insurers (gross commission) was 
R$ 10.1 billion in 2015, a 12.1% increase over the R$ 
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de 12,1% em relação aos R$ 9 bilhões apresentados em 
2014. Deste volume cedido, R$ 6,1 bilhões foram coloca-
dos nas resseguradoras locais (crescimento de 20,1% em 
relação a 2014) e R$ 4 bilhões colocados nas ressegura-
doras offshore (queda de 4,8% ante 2014).
O temor de um ataque terrorista no Brasil durante os 
Jogos Olímpicos também foi tema do encontro. São 
inúmeras as medidas para evitar que qualquer acidente 
aconteça e, se acontecer, há centenas de planos de con-
tingenciamento. Mesmo com toda a prevenção, o risco 
é iminente e por isso os envolvidos recorrem ao mercado 
segurador para ter verba em caso de necessidade de in-
denizações, reparações e retomada dos negócios.
Segundo resseguradores acostumados a subscrever 
apólices de terrorismo como Napoleon Montes-Amaya, 
subscritor da Hiscox MGA, um dos mais especializados 
em terrorismo, trata-se de um risco em estado de aler-
ta em todo o mundo. Entre as estatísticas que ajudam 
a compor os números para calcular uma perda máxima 
se algo aleatório acontecer, há exemplos como os jo-
gos no México, em 1968; na Alemanha, em 1972; em  
Atlanta, em 1993, e mais recentemente a forte atuação 
do Estado Islâmico com os recentes atentados em Paris 
e Bruxelas. 
Outro tema que chamou a atenção dos presentes foi 
“Os desafios da regulação e do seguro para drones” em 
painel específico com a participação do vice-presidente e  
gerente de Aviação da seguradora especializada em se-
guro de aviação XL Catlin, Tony Trost, e Sanny Leite, 
da Chubb. Abordando a regulação, Tony afirmou que é 
preciso considerar questões como segurança e privaci-
dade, bem como o treinamento adequado para a oper-
ação dos equipamentos. “Um dos grandes riscos é o da 
colisão com aeronaves convencionais e acredito que não 
levará muito tempo para testemunharmos um grave  
acidente”, afirmou ele, lembrando que o custo só para se 
retirar uma turbina de um avião para avaliação de avaria 
gira em torno de US$ 340 mil.

Polo pode fazer indústria dobrar 
de tamanho 
Durante coletiva de imprensa, o presidente da Fena-
ber, Paulo Pereira, revelou que, caso o Polo Regional de 
Resseguro seja implementando, ele poderá propiciar à in-
dústria nacional dobrar de tamanho, atraindo empresas 
que já operam na América Latina, cujo mercado é de US$ 
21 bilhões. Pereira calcula o tamanho do mercado nacio-
nal em US$ 2,5 bilhões. Sua expectativa é que seja pos-
sível atrair 10% do montante latino-americano e, assim, 
duplicar o volume de negócios e transações no país.
Pereira ressaltou, porém, que será necessário construir 
um bom motivo para atrair esses grandes players para o 
país. “Os resseguradores já operam na América Latina 
e, para mudarem, o desafio é grande. Significa que tere-
mos que alterar o nosso ambiente trabalhista, regulatório 
e tributário também”, defendeu o executivo. Segundo 

9 billion presented in 2014. This volume transferred, 
US$ 6.1 billion were placed in local reinsurers (20.1% 
compared to 2014) and R$ 4 billion placed in offshore 
reinsurers (down 4.8% from 2014).
The fear of a terrorist attack in Brazil during the 
Olympic Games was also theme of the meeting. 
There are numerous steps to prevent any accidents 
from happening and, if it happens, there are hun-
dreds of contingency plans. Even with all the pre-
vention, the risk is imminent and why those in-
volved turn to the insurance market to make money  
in the event of need for damages, repairs and resump-
tion of business.
According to reinsurers used to underwrite terrorism 
policies, such as Napoleon Montes-Amaya, the un-
derwriter for Hiscox MGA, one of the most special-
ized in terrorism, it is a risk on high alert worldwide. 
Among the statistics that help make up the numbers 
to calculate maximum losses if something random 
happens, there are examples like the games in Mexico 
in 1968; Germany, in 1972; in Atlanta in 1993, and 
more recently, the strong performance of the Islamic 
State with the recent bombings in Paris and Brussels.
Another issue that caught the attention of those pres-
ent was: ‘The challenges of regulation and insurance for 
drones’, a specific panel with the participation of Tony 
Trost, Vice President and insurance Aviation manager, 
specialized in aviation insurance for XL Catlin. Also 
Sanny Leite, from Chubb talking about regulation. 
Tony said that you need to consider issues such as secu-
rity and privacy as well as proper training for the equip-
ment’s operation. “One of the major risks is the colli-
sion with conventional aircraft and believe it will not 
take long to witness a serious accident”, he said, noting 
that the cost just to remove a turbine of an airplane for 
damage assessment revolves around US$ 340,000.

Coriolano: Brasil vive momento complexo que impõe desafios  
ao setor
Coriolanus : Brazil’s complex moment that poses challenges  
to the sector
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ele, a proposta é ter uma alíquota de Imposto de Renda  
diferenciada para que seja possível maior competitivi-
dade, sem significar renúncia fiscal. “O governo já enten-
deu a importância de desenvolver o polo. Mas o fato é que 
teremos algo completamente diferente do que temos hoje  
no Brasil. É preciso ter regras novas para os investi- 
mentos”, afirmou. 
Pereira destacou ainda que, hoje, os principais ressegura-
dores no planeta operam no mercado nacional. Na lista 
das 16 resseguradoras locais que atuam no país estão as 
maiores empresas desse mercado no mundo. Isso de- 
monstra, a seu ver, o forte interesse no país. “Só que hoje 
essas empresas pagam os maiores impostos do mundo no 
Brasil e ainda estão concorrendo com o mercado lá fora. 
Um dos incentivos que tentaremos propor para que estas 
empresas entrem no polo é fazer com que os impostos 
gerados sejam creditados a estas resseguradoras. Se isso 
acontecer, será um incentivo importante para trazer-
mos as maiores companhias do mundo para o projeto.  
Quem não estiver aqui, vai perder negócios na América 
Latina”, advertiu. 
Roberto Westenberger, que também participou da cole-
tiva, observou que o polo é um núcleo fora da econo-
mia e das regras brasileiras negociais. “Espero que o polo 
sinalize experiências, especialmente no setor regulatório, 
alinhado à regulação internacional. Outro ponto é que as 
leis trabalhistas, por exemplo, terão que ser adaptadas”, 
considerou. Por fim, o titular da Susep fez um alerta: “A 
Argentina está se estruturando, um potencial concor-
rente como é o Panamá, Porto Rico e a Colômbia. Te-
mos de ser rápidos. Não importa tanto, nesse momento, 
o cenário de crise econômica do Brasil. “Quem pensa de 
forma macroeconômica, pensa em longo prazo”. 
Já o diretor-geral da Terra Brasis Re, Rodrigo Botti, 
disse que o Polo de Resseguro é um projeto ambicioso, 
que colocará o Brasil como “exportador deste segmen-
to”, considerando aspectos positivos como o fato do país 
ter baixa exposição catastrófica. “O Brasil tem todas as 
condições para desenvolver o Polo, o que trará muitos 
benefícios diretos e indiretos para o país. Para isso será 
necessário um trabalho conjunto em diversas frentes e 
apoio do mercado e de órgãos governamentais e regu-
latórios”, finalizou.

Infraestrutura

Outra frente de trabalho do mercado ressegurador, con-
forme revelou Paulo Pereira, é o desenvolvimento, em 
parceria com a Federação Nacional de Seguros Gerais 
(FenSeg) do seguro garantia para grandes obras civis de 
infraestrutura. Segundo o executivo, a intenção é atender 
a uma necessidade do Executivo de garantir a entrega das 
obras importantes para o país. “O governo foi claro ao dizer 
que não quer um cheque, mas a obra pronta. Isso quem de-
cide é a seguradora na hora da contratação do produto. Nós 
estamos trabalhando nessa proposta e a expectativa é de 
que saia ainda em 2016. Mesmo diante da crise, as grandes 
obras têm que acontecer e o mercado de seguros e resseguros  

Center can make industry 
double in size
During the press conference, the president of Fena-
ber, Paulo Pereira, said that if the Reinsurance Re-
gional Center is implemented, it can enhance the 
domestic industry to double in size, attracting com-
panies already operating in Latin America, which 
moves US$ 21 billion. Pereira calculates the domes-
tic market size of US$ 2.5 billion. His expectation 
is that you can attract 10% of the Latin American 
upstream and thus double the turnover and transac-
tions in the country.
Pereira pointed out, however, that you need to build 
a good reason to attract these major players for the 
country. “Reinsurers are already operating in Lat-
in America, and to move, the challenge is great. “It 
means we have to change our labor, regulatory and 
tax environment also”, defended the executive. Ac-
cording to him, the proposal is to have a different 
income tax rate so that you can be more competitive 
without mean tax breaks. “The government has un-
derstood the importance of developing the Center. 
But the fact is that we have something completely 
different from what we have today in Brazil. You 
must have new rules for investment”, he said.
Pereira also noted that today the main reinsures in 
the planet operating in the domestic market. In the 
list of 16 local reinsurers operating in the country 
are the major companies in this market worldwide. 
This demonstrates, in his view, strong interest in the 
country. “But now these companies pay the world’s 
largest taxes in Brazil, still competing with the mar-
ket out there. One of the incentives is to try to pro-
pose to these companies entering the Center is to 
make the taxes generated are credited to these rein-
surers. If this happens, will be an important incentive 
for bringing the world’s largest companies for this  
project. If they are not here, they will lose business in 
Latin America”, he warned.
Roberto Westenberger, who also attended the con-
ference, noted that the Center is outside the economy 
and negotiating Brazilian rules. “I hope the Center 
signals greatexperiences, especially in the regulatory 
sector, in line with international regulation. Another 
point is that the labor laws, for example, will have 
to be adapted, he said. Finally, the Susep’s headhas 
warned: “Argentina is being structured as a potential 
competitor along with Panama, Puerto Rico and Co-
lombia. We must be quick. It does not matter much 
the economic crisis scenario in Brazil. “Thinking of 
macroeconomic way, thinking long-term”.
But the general director of Terra Brasis Re, Rodri-
go Botti said the Reinsurance Centeris an ambitious 
project that will put Brazil as an‘exporter in this 
segment’, considering positive aspects such as the 
fact that the country has low catastrophic exposure. 
“Brazil has all the conditions to develop the Center, 



21INSURANCE CORP

REINSURANCE

responderão com a capacidade que o país precisa”, afirmou o 
representante das resseguradoras. 
O presidente da Fenaber ressaltou inclusive que a importân-
cia segurada média de seguro garantia para grandes obras, 
que hoje é de 5%, poderá chegar a 30%. “Temos grandes 
chances de alavancar bastante o seguro garantia no Brasil”, 
previu. Para Westenberger, o papel do ressegurador é tam-
bém o de prover produtos. “O país precisa do seguro garan-
tia para grandes obras e acredito que este será um indutor de 
desenvolvimento”.
Na avaliação de Marcio Coriolano, presidente da CNseg, 
além do mercado de infraestrutura, é importante identificar 
e investir em outras oportunidades que se apresentam nesse 
momento. “Nesse sentido, além da ampliação da atuação 
do seguro garantia, é importante mencionar ainda as pos-
sibilidades que surgem, por exemplo, para o resseguro no 
segmento de saúde privada. Além disso, há outras frentes 
de atuação promissoras como o resseguro rural e os produ-
tos ligados aos riscos financeiros, cibernéticos e eletrônicos”, 
acentuou.
Para Marcio Coriolano, a abertura do mercado de resseguro 
trouxe, sem sombra de dúvida, muitas vantagens competiti-
vas para o país. Ele avalia que os grandes players mundiais 
investiram no Brasil em razão da dimensão, do potencial 
e das oportunidades vislumbradas em território brasileiro. 
“Hoje temos um mercado que vem se consolidando a cada 
ano, sobretudo em relação à profissionalização e exercício 
das melhoras práticas internacionais”, acrescentou o presi-
dente da CNseg. Na visão do presidente da Escola Nacional 
de Seguros, Robert Bittar, quando se fala em resseguro no 
Brasil é natural que o consumidor ainda tenha a imagem 
do IRB. “O mercado aberto ainda precisa ser desmitificado, 
melhor conhecido por toda a cadeia consumidora. Ações 
como o polo e o seguro garantia trazem mais exigências 
técnicas e de mão de obra, fortalecendo o mercado de resse-
guros no Brasil”, analisou.

which will bring many direct and indirect benefits to 
the country. Working together on several fronts and 
supporting the market, government and regulatory 
bodies will be needed”, he added.

Infrastructure

Another work front of the reinsurance market, as 
revealed Paulo Pereira, is the development, in part-
nership with the National Federation of General In-
surance (FenSeg) surety for large civil infrastructure 
projects. According to the executive, the intention is 
to meet a need for the Executive to ensure delivery of 
important projects for the country. “The government 
was clear in saying he does not want a check, but the 
completed work. This is who decides the insurer at 
the time of contracting the product. We are working 
on this proposal and it is expected to come out in 
2016. Even before the crisis, the great projects must 
happen and the market insurance and reinsurance  
respond to the capacity that the country needs”, said 
the reinsurer’s representative.
The president stressed Fenaber including the insured 
average importance of insurance surety for great 
projects, which today is 5%, could reach 30%. “We 
have great chances of enough leverage guarantee in-
surance in Brazil”, he predicted. For Westenberger, 
the role of reinsurer is also to provide products. “The 
country needs the surety for great projects and I be-
lieve this will be a development inducer”.
Marcio Coriolano, CNseg’s president, evaluated that 
besides the infrastructure market, it is important to 
identify and invest in other opportunities that pres-
ent themselves at a time. “In this regard, in addition 
to expanding the role of the surety, it is important to 
mention the possibilities that arise, for example, for 
reinsurance in the private health sector. In addition, 
there are other promising fronts as agricultural rein-
surance and products related to f inancial, cyber and 
electronic risks”, he stressed.
To Marcio Coriolano, the opening of the reinsurance 
market has brought, no doubt, many competitive ad-
vantages for the country. He believes that the large 
global players have invested in Brazil due to their 
size, potential and opportunities envisioned in Brazil. 
“Today we have a market that is consolidating every 
year, especially in relation to professionalism and per-
formance of international best practices”, added the 
CNseg’s president. In the National School of Insur-
ance president’s vision, Robert Bittar, when it comes 
to reinsurance in Brazil it is natural that the consumer 
still has the IRB image. “The open market still needs 
to be demystif ied, better known throughout the con-
sumer chain. Actions such as the Center creation and 
surety bring more technical requirements and labor, 
strengthening the reinsurance market in Brazil”,  
he said.

Pereira: polo de resseguro pode duplicar volume de negócios  
no país
Pereira: Reinsurance Center can double turnover and transactions 
in country
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Contribuições da Swiss Re para o encontro
Swiss Re’s contribution to the Meet

OS JOGOS Olímpicos no Rio de Janeiro serão o 
maior evento do mundo em 2016, reunindo mais de 10 
mil atletas de 206 países que serão assistidos por algo 
em torno de 5 bilhões de pessoas. Serão 5.600 horas de 
transmissão ao vivo. A presidente da Swiss Re Brasil, 
Margo Black, teceu considerações num painel especí- 
fico que abordou os riscos e desafios das Olimpíadas no 
Rio. Em sua apresentação, Margo lembrou um detalhe 
importante: a principal apólice contratada pelo Comitê 
Olímpico Internacional (COI) soma US$ 400 milhões 
em face da exposição ao risco e o valor segurado totaliza 
US$ 2 bilhões de dólares, dos quais 900 milhões para 
primeiro risco.
A principal cobertura é de cancelamento ou abandono do 
evento por parte da organização. “Se por alguma razão 
não vier nenhum turista para acompanhar os Jogos, eles 
continuam sendo filmados e transmitidos”, afirmou a 
presidente. Segundo Margo, o primeiro risco é o terror-
ismo internacional. Caso aconteça um ato terrorista em 
um estádio, não haverá motivos para o abandono. Con-
tudo, um atentado na cerimônia de abertura pode provo-
car o cancelamento dos Jogos. O segundo risco seriam as 
catástrofes naturais (alagamentos e quedas de barreira, 
por exemplo). 
O terceiro está ligado às pandemias. “Mosquitos como o 
Aedes aegipty podem transmitir a dengue, chicungunya e 
zika, ameaças letais a grupos como as grávidas”, advertiu. 
O quarto grande risco refere-se a protestos e manifes-
tações. A executiva citou experiência recente durante a 
Copa das Confederações e a Copa de Mundo. “É uma 
possibilidade pequena porque afeta áreas isoladas da ci-
dade”, disse Margo. Este painel também teve a partici-
pação do especialista em Segurança e Risco do Comitê 
Olímpico, Roberval Ferreira França, com a mediação de 
Saint’Clair Pereira Lima, da Bradesco Auto/ Re.

LRD

Já na palestra ministrada pelo diretor do Centro de Sub-
scrição de Resseguros P&C para a América Latina da 
Swiss Re, Florian Kummer, intitulada “Riscos Sistêmicos 
e o Impacto na Subscrição de RC: Um Novo Enfoque de 
Modelagem” há a referência de um modelo de avaliação 
de riscos voltado ao futuro, o LRD, que permite ampliar 
as bases para a determinação dos custos de responsabili-
dade civil para além dos dados históricos. 
Segundo a Swiss Re  Liability Risk Drivers, tradi- 
cionalmente, o setor de resseguros usa dados históricos 
para avaliar as exposições presentes e futuras aos riscos. 
Porém, no atual ambiente em rápida mutação, o passado 

THE OLY MPIC Games in Rio de Janeiro will be 
the world’s biggest event in 2016, bringing together 
more than 10,000 athletes from 206 countries, to 
be watched by around 5 billion people. 5600 hours 
of live broadcast. Swiss Re Brazil ’s president, Mar-
go Black, made comments on a specif ic panel that 
addressed the risks and challenges of the Olympic 
Games in Rio. In her presentation, Margo remem-
bered an important detail: The main policy con-
tracted by the International Olympic Committee 
(IOC) is US$ 400 million in the face of risk expo-
sure and the insured value totals US$ 2 billion, of 
which 900 million for the f irst risk.
The main coverage is if cancelling event of aban-
donment by the organization. “If for some reason 
does not come any tourist to follow the Games, they 
continue to be f ilmed and transmitted”, said the 
president. According to Margo, the f irst risk is in-
ternational terrorism. In the event of a terrorist act 
in a stadium, no reasons for abandonment. However, 
an attempt in the opening ceremony could cause the 
cancellation of the Games. The second risk would 
be natural disasters (f looding and barrier falls, for 
example).
The third risk linked to pandemics. “Insects such 
as Aedes aegipty can transmit dengue, chicun- 
gunya and zika, lethal threats to groups such as 
pregnant women”, he warned. The forth risk refers 
to protests and demonstrations. The executive cited 
recent experience during the Confederations Cup 
and World Cup. “It’s a small possibility because it 
affects isolated areas of the city”, Margo said. This 
panel was also attended by specialist in Security 
and Risk Olympic Committee, Roberval Ferreira 
França, with the mediation of Saint’Clair Pereira 
Lima, Bradesco Auto/Re.

LRD

Lecture given by Swiss Re’s director for P&C Rei-
surance Subscription Center for Latin America, 
Florian Kummer entitled: “Systemic Risk and the 
Impact on Liability Subscription: A New Model-
ing Approach”, referred to a valuation model facing 
risks in the future, the LRD, which allows you to 
enlarge the basis for determining the liability costs 
in addition to the historical data.
According to Swiss Re Liability Risk Drivers, the 
reinsurance industry has traditionally used historical 
data to assess current and future risk exposures. But 
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Mediador Saint’Clair Pereira Lima, especialista em Segurança e Risco do Comitê Olímpico, Roberval França, e a presidente da Swiss Re Brasil, Margo Black 
Mediator Saint’Clair Pereira Lima, Security expert and Risk Olympic Committee, Roberval França, and the president of the Swiss Re Brasil, Margo Black

REINSURANCE

deixou de ser um bom indicador das exposições futuras 
a sinistros porque os riscos estão se tornando cada vez 
mais globalizados, complexos e interconectados. Como 
resultado, as seguradoras precisam desenvolver novas fer-
ramentas e abordagens prospectivas para avaliar melhor 
os riscos futuros. 
Tais abordagens prospectivas podem ser desafiado-
ras em responsabilidades, sobretudo responsabilidade  
civil, devido a sua natureza de cauda longa e exposição a 
mudanças no cenário de risco. Também pode ser difícil 
identificar com exatidão todos os fatores de risco. Para 
identificar e compreender o impacto das novas tendên-
cias sociais, tecnológicas e jurídicas que determinam 
os riscos de sinistro, a Swiss Re desenvolveu o modelo  
Liability Risk Drivers™ (LRD). 
Pioneiro no setor, esse modelo prospectivo oferece uma 
abordagem eficiente para a análise e subscrição dos riscos 
de cauda longa. Por ser um modelo de avaliação de riscos 
voltado ao futuro, o LRD nos permite ampliar as bases 
para a determinação dos custos de responsabilidade civil 
para além dos dados históricos, incluindo os fatores efeti-
vos de risco que a determinam, permitindo assim avaliar 
e administrar melhor os riscos em mercados e/ou seg-
mentos sem histórico de sinistros ou onde esse histórico 
não possa ser usado para avaliar a exposição futura. 
O LRD fornece uma base sólida para negócios suste-
ntáveis em responsabilidades, principalmente nos merca-
dos emergentes e em rápida mutação. Com o LRD, nós 
avaliamos nossos riscos e ajudamos os clientes a identi-
ficar, quantificar e determinar o preço das acumulações 
de sua carteira. Trabalhando em conjunto, podemos ad-
ministrar nossas exposições à responsabilidade civil e 
tornar o mundo mais resiliente. We are smarter together 
(Juntos somos mais inteligentes). Fonte: Swiss Re Liabil-
ity Risk Drivers

in today’s fast-changing environment, the past is no 
longer a good predictor of future casualty exposures 
because risks are becoming increasingly globalised, 
complex and interconnected. As a result, insurers 
need to develop new tools and forward-looking ap-
proaches to better assess future risks. 
Such forward-looking approaches can be challeng-
ing in casualty business, and particularly in liabil-
ity, due to their long-tail nature and exposure to 
changes in the risk landscape. It can also be diff icult 
to pinpoint all of the risk drivers. To identify and 
understand the impact of new social, technological 
and legal trends driving casualty risk, Swiss Re has 
developed the Liability Risk Drivers™ (LRD). 
The f irst of its kind in the industry, this for-
ward-looking model offers an effective approach 
to better understanding and rating long-tail risks. 
A future-oriented risk assessment model, the LRD 
allows us to extend the basis for liability costing be-
yond historical data and to include the actual risk 
factors driving liability. As such, it enables better 
assessment and management of risks in markets 
and/or segments with no loss history or where the 
loss history cannot be used to gauge future expo-
sure. 
LRD provides a sound basis for sustainable casualty 
business, especially in emerging and fast-changing 
markets. With LRD, we assess our risk and help 
clients identify, quantify and price the accumula-
tions in their portfolio. Working together, we can 
manage our liability exposures and make the world 
more resilient. We are smarter together. Source: 
Swiss Re Liability Risk Drivers
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A TRAJETÓRIA de uma entidade representativa no 
mercado brasileiro deve ser obrigatoriamente pautada por 
ações que promovam o desenvolvimento de determinado 
setor da qual há a defesa de princípios e a proteção dos 
interesses de seus participantes. Este é o caso emblemá-
tico do Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros 
e Capitalização do Estado de São Paulo, o Sindseg-SP. 
É indiscutivelmente uma das mais importantes entidades 
da categoria, fundada em 1941.
À frente do Sindseg-SP, encontra-se Mauro César Ba-
tista, que possui 36 anos de experiência no mercado. Ele 
preside o sindicato desde 2007. Sempre, junto com sua di-
retoria e conselheiros, tem intensificado atividades volta-
das a estreitar o relacionamento com os outros segmentos 
do setor – sobretudo com o corretor de seguros –, além do 
poder público e das instituições da sociedade civil. Mauro 
é um dos principais defensores do seguro, valorizando-o 
em todos os aspectos. Hoje, o sindicato congrega 66 com-
panhias seguradoras e dez resseguradoras.
Sob seu comando, a entidade desenvolve parcerias e in-
tercâmbios com o poder público e iniciativa privada. O 
objetivo maior desta empreitada é consolidar o papel do 
seguro como agente de transformação social, tornando-o 
mais conhecido e utilizado. “O seguro é um bem neces-

THE TR AJECTORY of a representative entity in 
the Brazilian market must be guided by actions that 
promote the development of certain sector of which 
there are the principles of defense and protection of 
the interests of its participants. This is the emblem-
atic case of the Sindicato das Empresas de Seguros, 
Resseguros e Capitalização do Estado de São Paulo 
(Sindseg-SP). It is arguably one of the most important 
entities in the category, founded in 1941.
Ahead of Sindseg-SP, is Mauro César Batista, with 36 
years in market experience. He chairs the Union since 
2007. Always, along with its Board and counselors in-
tensifying activities aimed at strengthening relations 
with the other industry segments - especially insurance 
brokers -, in addition to the government and civil soci-
ety institutions. Mauro is a leading insurance advocate, 
valuing it in all aspects. Today, the entity brings togeth-
er 66 insurance companies and 10 reinsurers.
Under his leadership, the organization develops part-
nerships and exchanges with the public authorities 
and the private sector. The project’s main objective is 
to consolidate the role of insurance as a social change 
agent, making it more known and used. “Insurance is 
a necessary good”, it is a victory for all, touts Mauro 

Seguro: um bem necessário
Insurance: a necessary good

Autoridades públicas, presidentes, executivos, lideranças de entidades e corretores prestigiaram a cerimônia de posse de Mauro Batista

Public authorities, presidents, company executives and leaders of organizations attended Mauro Batista’s posse ceremony
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sário, uma conquista de todos”, apregoa Mauro Batista 
nos mais diversos seminários, fóruns e congressos que 
tem participado. E sua principal bandeira é difundir a 
cultura do seguro. Este empenho em prol do setor lhe 
conferiu a oportunidade de ser reeleito por unanimidade, 
em 3 de março último, presidente do Sindseg-SP, para o 
triênio 2016-2019.
Dois meses depois, em 2 de maio, aconteceu em São 
Paulo a cerimônia de posse solene, da 27ª Diretoria 
do sindicato e também do Conselho de Gestão, com a 
presença de diversas autoridades públicas, presidentes e 
executivos de companhias e de inúmeras lideranças do 
setor. “Somos contributivos ao desenvolvimento do setor, 
implementando projetos e abrindo novas frentes”, decla-
rou Mauro em seu discurso. E emendou: “Os desafios 
são grandes, mas sempre continuaremos avançando em 
nossas ações”.

Busca pelo crescimento

Não foi uma simples mudança de endereço. A transfe-
rência da sede do Sindseg-SP da Avenida São João, re-
gião central de São Paulo, para a Avenida Paulista, um 
dos principais centros financeiros e cartões-postais da 
capital paulista, foi carregada de significados. Simboliza, 
por exemplo, a opção constante por buscar os melhores e 
mais modernos instrumentos para continuar a manter a 
indústria seguradora atualizada com os novos rumos to-
mados pela sociedade brasileira. Outro forte simbolismo 
foi manter a indústria seguradora posicionada no coração 
da economia e no centro dos acontecimentos que movem 
a sociedade brasileira, cujas decisões tomadas, com os 
seus riscos e oportunidades inerentes, são cada vez mais 
próximas das necessidades da população. 
Carregando esses e outros significados importantes, 
a mudança da sede do Sindseg-SP pode ser vista tam-
bém como uma materialização do espírito renovador e 
da busca constante por interação com a sociedade que 
vêm norteando as administrações do sindicato ao longo 
de sua história, em especial desde a virada do século, um 
período em que a sociedade e a economia vem se desen-
volvendo a um ritmo cada vez mais acelerado, impondo 
novos desafios ao setor. Essa é também uma característi-
ca dominante na atuação do grupo de executivos que está 
à frente do sindicato, sob o comando de Mauro César 
Batista. Esse grupo vem tendo a sua gestão aprovada, em 
sucessivos escrutínios, numa sinalização do acerto dos 
caminhos encontrados no enfrentamento dos muitos de-
safios que despontaram no horizonte.

Cultura do seguro

As realizações foram muitas, principalmente no alar-
gamento das fronteiras da interação com os segmentos 
que compõem a cadeia do seguro, com o poder público e 
sociedade civil, de forma a ampliar os horizontes da in-
dústria seguradora. Unir as pontas com os segmentos que 
constroem a indústria do seguro, como os corretores, foi 

Batista in various seminars, forums and conferences 
that he has participated. The main flag is to spread 
the culture of insurance. His commitment to the  
sector has given the opportunity to be re-elected on 
2nd, march, president of Sindseg-SP unanimously for 
the triennium 2016-2019.
Two months later, on 3rd , May, happened in São Pau-
lo a solemn posse ceremony of the 27th the Union's 
Board of Directors and also the Management Board, 
with the presence of numerous public authorities, 
company’s presidents and executives, and numerous 
leaders of the sector. “We are contributing to the de-
velopment of the sector, implementing projects and 
open new fronts,” said Mauro in his speech. He added: 
“The challenges are great, but we will continue mo-
ving forward in our actions.”

Achievements highlight role of Sindseg-SP

It was not a simple change of address. Sindseg’s-SP 
tranfer of headquarters from São João Avenue, down-
town São Paulo, to Paulista Avenue, one of the state’s 
capital main f inancial centers and postcards, was full 
of meanings. Symbolizes, for example, the constant 
option to seek the best and most modern instruments 
to continue to keep the insurance industry updated 
with the new direction taken by the Brazilian society. 
Another strong symbolism was to keep the insurance 
industry positioned in the heart of the economy and 
in the center of events that move the Brazilian soci-
ety, decisions, with its inherent risks and opportuni-

Mauro: “Somos contributivos ao desenvolvimento do setor, imple-
mentando projetos e abrindo novas frentes”
Mauro: “We are contributing to the development of the sector, 
implementing projects and open new fronts”
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uma preocupação constante, exercida por meio de par-
cerias e ações comuns que contribuíram para fortalecer 
institucionalmente e comercialmente o segmento. 
São frutos dessa parceria os programas “Cultura do Seguro 
– Educar pra Proteger”, que nesses anos permitiu a difusão 
da importância do seguro nas escolas do interior do Estado 
de São Paulo e da capital, e “Seguro em todo Estado”, tam-
bém parte da “Cultura do Seguro” e que levou uma visão 
do que é o segmento para formadores de opinião em todo o 
Estado, de forma a difundir uma imagem positiva da indús-
tria seguradora e de seus produtos.
Exercendo sua responsabilidade diante dos problemas da 
sociedade, o Sindseg-SP manteve, nesse período, profícuo 
relacionamento institucional com o governo de São Pau-
lo, principalmente com a Secretaria de Segurança Pública, 
e com os órgãos ligados ao trânsito. As participações em 
discussões técnicas resultaram em avanços como a Lei do 
Desmonte (ou Lei do Desmanche, como ficou mais co-
nhecida popularmente), que, ao estabelecer regras para o 
funcionamento dos desmanches, foi importante instru-
mento de combate ao crime organizado, principalmente 
do latrocínio, que esteve tragicamente associado ao roubo 
de automóveis. 
O Sindicato manteve também no período constante interação 
com o Poder Legislativo paulista, de forma a contribuir para 
que se resguardasse a sua importância social e institucional 
do seguro no Estado. Outra atuação importante da entida-
de tem sido a incorporação da luta pela redução do núme-
ro de acidentes no trânsito e a promoção da direção segura.  
Erguer essa bandeira, por meio de ações de conscientização 
de grande impacto, como a campanha “Transitando Seguro” 
e a organização do movimento “Maio Amarelo”, representa 
para o Sindseg-SP um gesto extremo para reduzir as estatís-

ties are increasingly closer to the population’s needs.
Along these and other important meanings, moving 
Sindseg-SP to a new headquarters can also be seen 
as an embodiment to a renewing spirit and constant 
search for interaction with society that have been 
guiding the administrations of union throughout its 
history, especially since the turn of the century, a pe-
riod in which society and the economy is developing 
at an ever faster pace, imposing new challenges to the 
sector. This is also a dominant feature in the work of 
the group of executives who are ahead of the union, 
under the Mauro César Batista command. This group 
has had its management approved in successive scru-
tinies, a signaling arrangement of the paths found in 
facing the many challenges that have emerged on the 
horizon.

Insurance culture

The achievements were many, especially in extending 
the frontiers of interaction with segments that make 
up the insurance chain, with the government and  
civil society, in order to broaden the insurance industry 
horizons. Joining the ends with segments that build the 
insurance industry, such as brokers, was a constant con-
cern, exercised through partnerships and joint actions 
that contributed to strengthening institutional and 
commercial segments.
The fruits of this partnership are the “Insurance Cul-
ture - Educate to Protect” program, which over the 
years has allowed the spread of the importance of in-
surance in the schools of the country side of São Paulo 
and the capital, and “Insurance in every State”, also part 
of “Insurance Culture” and it took a vision of what is 
the segment for opinion leaders throughout the State, 
in order to spread a positive image of the insurance in-
dustry and its products.
Exercising their responsibility in front of society’s  
problems, the Sindseg-SP remained in this period 
fruitful institutional relationship with the government 
of São Paulo  especially with the Department of Pub-
lic Safety, and the transit related organs. The techni-
cal discussions sharing resulted in advances such as the 
Law of Dismantle (or Disassemble Act, as it was more  
popularly known), by establishing rules for the func-
tioning of dismantling yards, was important crime 
fighting tool, mainly armed robbery, who is tragically 
associated with car theft.
The Union also kept in constant interaction with the São 
Paulo’s Legislative in order to contribute to maintaing 
their social and institutional importance of insurance 
in the State. Another important role the organization 
has been the incorporation of a program to reduce the 
number of traffic accidents and promote safe driving. 
Raise that flag, through high-impact awareness cam-
paigns, such as the “Transiting Safe” campaign and the 
movement “May Yellow” represents to Sindseg-SP an 
extreme gesture to reduce the negative statistics related 

CAPA

Mauro: “Os desafios são grandes, mas sempre continuaremos 
avançando em nossas ações”
Mauro: “The challenges are great, but we will continue moving 
forward in our actions”
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ticas negativas relacionadas com os acidentes de trânsito, que 
se configura em verdadeira tragédia nacional.
O olhar para o passado, permitindo divisar um conjunto di-
versificado e robusto de realizações, renova o ânimo para o 
enfrentamento dos desafios que se apresentam à frente. “É 
com o espírito renovado e grande entusiasmo que contem-
plamos o futuro, com a certeza de que iremos desenvolver, 
cada vez mais e a cada dia, a cultura do seguro”, ressaltou o 
presidente Mauro Batista.
Marcando o início de uma estratégia focada no combate à 
criminalidade, com reflexos importantes no segmento de 
seguros, o Sindseg-SP passou a oferecer, a partir de 2001, 
apoio financeiro em conjunto com a Fenaseg/CNseg e di-
versas entidades da sociedade civil, ao Instituto São Pau-
lo Contra Violência, mantenedor do Disque Denúncia. O 
apoio permanece até hoje.

Eventos

Sempre voltado para debates construtivos e essenciais ao 
crescimento social, o Sindicato promoveu nos últimos 
anos importantes fóruns, como o realizado em conjunto 
com a Academia Paulista de Magistrados (APM);  e com 
a ANSP – Academia Nacional de Seguros e Previdência. 
Apoiou e participou de fóruns de elevado interesse social 
como “Mudanças Climáticas e Defesa Civil”, realizado 
em conjunto com a Associação Brasileira de Ecologia, 
Prevenção à Poluição e de Defesa Civil (Abeppolar), ten-
do como palco a Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo (USP). O Crescimento e o Potencial Profis-
sional”, realizado no Centro de Integração Empresa Es-
cola (CIEE); “Segurança Viária no Brasil – Marco Zero, 
em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o 
Cesvi Brasil. Também apoiou em ações de filantropia a  
Vivenda da Criança, a Abadia de Santa Maria e o Re-
canto Stela Maris, entidade do Guarujá (SP) que atende 
crianças carentes.

to traffic accidents, which is a real national tragedy.
Looking to the past, allowing devise a diverse and  
robust set of achievements, renews the courage to face 
the challenges that lie ahead. “It is with a renewed  
spirit and unwavering willingness to contemplate the 
future with the certainty that we will develop, more  
and every day, the insurance culture”, said president 
Mauro Batista.
Marking the beginning of a strategy focused on fighting 
crime, with important consequences in the insurance 
segment, Sindseg-SP has to offer, from 2001, financial 
support, together with Fenaseg/CNseg and several civil 
society organizations, the Institute São Paulo Against 
Violence, maintainer  anonymous  dialing report sys-
tem to denounce. Support remains today.

Events

Always facing constructive discussions and essential to 
social growth, the Union has promoted in recent years 
important forums, as done in conjunction with the 
Paulista Academy of Magistrates (APM); and with the  
National Academy of Insurance and Social Security 
(Ansp). Supports and participates in high social interest 
forums like “Climate Change and Civil Defense” per-
formed in conjunction with The Brazilan Association 
of Ecology, Pollution Prevention and Civil Defense 
(Abeppolar), having as stage The Polytechnic School of 
University of São Paulo (USP). The seminar Potential 
and Professional Growth, held at The School Integra-
tion Enterprise Center (CIEE); “Road Safety in Brazil 
– Ground Zero”, in joint action with The Getúlio Var-
gas Foundation (FGV) and Cesvi Brasil. Also support-
ed philanthropic actions at House of Children, Abbey 
of Santa Maria and the Corner Stela Maris ,Guarujá 
entity (SP) which serves underprivileged children.
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A TERRA BRASIS Resseguros divulgou seu último 
Terra Report (n° 18), relatório estatístico sobre o mercado 
brasileiro do setor. “Alguns sinistros de grande monta, 
ocorridos no último trimestre, inclusive a tragédia de 
Mariana, elevaram ainda mais a sinistralidadedo merca-
do. O ano de 2015 termina com uma sinistralidade bruta 
(antes de retrocessão) de 98%, 20 pontos percentuais acima 
de 2014”, comentou o diretor geral e de Finanças e Ope- 
rações da Terra Brasis Resseguros, Rodrigo Botti.
Por outro lado, Botti ressalta que o impacto do aumento 
de sinistralidade foi compensado por uma melhora de 19 
pontos percentuais no resultado de retrocessão, causando 
apenas uma leve piora no índice combinado do mercado 
que termina o ano em 101% frente a 99% de 2014. As 
principais conclusões do relatório são as seguintes:
• O volume de resseguro cedido pelas seguradoras brasilei-
ras (bruto de comissão) foi de R$ 10,1 bilhões, crescimento  
nominal de 12,1% em relação aos R$ 9 bilhões de 2014;
• Deste volume cedido, R$ 7,3 bilhões foram coloca-
dos nas resseguradoras locais (crescimento de 20,1% em 
relação a 2014) e R$ 2,8 bilhões colocados nas ressegura-
doras offshore (queda de 4,8% em relação a 2014);
• O resseguro aceito pelas resseguradoras locais relaciona-
do a riscos do exterior teve um crescimento perto de 160%, 
passando de R$ 450,8 milhões em 2014 para R$ 1,16  
bilhão em 2015, volume expressivo, equivalente a 16 % do 
total do resseguro aceito pelas resseguradoras locais;
• A sinistralidade das resseguradoras locais passou de 
78% em 2014 para 98% em 2015 (61% para o IRB e 142% 
para o conjunto das outras locais), desempenho parcial-
mente influenciado por alguns sinistros de grande monta 
ocorridos no quarto trimestre de 2015. O combined ratio, 
antes da retrocessão, passou de 92% em 2014 para 113% 
em 2015 (73% para o IRB e 160% para o conjunto das 
outras locais);
• O lucro líquido das resseguradoras locais foi de R$ 943 
milhões (R$ 764 milhões do IRB), tendo sido de R$ 685 
milhões (R$ 602 milhões do IRB) em 2014. Com estes 
dados, o ROE (Return on Equity) do conjunto de resse-
guradoras locais foi de 15,2% (24,9% para o IRB e 5,7% 
para o conjunto das demais resseguradoras locais), sendo 
que, em 2014, o ROE foi de 12,6% (21,4% para o IRB e 
3,2% para as demais resseguradoras locais);
• O resultado positivo, apesar da grande deterioração dos 
índices técnicos brutos (com exceção do IRB, de quase to-
das as demais resseguradoras locais), foi influenciado pe-
los resultados altamente positivos obtidos nas operações de  
retrocessão e pelos excelentes resultados de investimento apre-
sentado pelas resseguradoras locais ao longo de 2015. 

TERR A BR ASIS Reinsurance released its latest Ter-
ra Report (No. 18), statistical report on the Brazilian 
market sector. “Some large amount of accidents that 
occurred in the last quarter, including the Mariana 
tragedy, further increased the loss ratio of the market. 
The year 2015 ends with a gross loss (before retroces-
sion) of 98 %, 20 percentage points higher than 2014”, 
said Terra Brasis Reinsurance’s general director for Fi-
nance and Operations, Rodrigo Botti.
On the other hand, Botti points out that the impact 
of the loss ratio increase was offset by an improvement 
of 19 percentage points on the results of retrocession, 
causing only a slight deterioration in the combined ra-
tio of the market ending the year at 101% compared 
to 99% in 2014. The main findings in this report are 
as follows:
• The volume of reinsurance ceded by Brazilian insur-
ers (gross commission) was R$ 10.1 billion, nominal 
growth of 12.1% over the R$ 9 billion in 2014;
• In this given volume, R$ 7.3 billion were placed in 
local reinsurers (20.1% compared to 2014) and R$ 2.8 
billion placed in off-shore reinsurers (down 4.8% com-
pared to 2014);
• Reinsurance accepted by local reinsurers related to 
external risks grew by 160%, from R$ 450.8 million in 
2014 to R$ 1.16 billion in 2015, a significant volume, 
equivalent to 16% of the total reinsurance accepted by 
local reinsurers;
• The loss ratio of local reinsurers increased from 78% 
in 2014 to 98% in 2015 (61% for the IRB and 142% 
for all the other sites), performance partly influenced 
by some large claims amounts occurred in the fourth 
quarter 2015. The combined ratio, before retrocession, 
increased from 92% in 2014 to 113% in 2015 (73% for 
the IRB and 160% for all other local companies);
• Net income of local reinsurers was R$ 943 million 
(R$ 764 million IRB), which was R$ 685 million (R$ 
602 million IRB) in 2014. With this data, the ROE 
(Return on Equity) of the set of local reinsurers was 
15.2% (24.9% for the IRB, and 5.7% for all of the  
other local reinsurers), and, in 2014, ROE was 12.6% 
(21.4% for the IRB and 3.2% for other local reinsurers);
• The positive result, despite the great deterioration 
of gross technical indexes (except for the IRB, almost 
all other local reinsurers), was influenced by the high-
ly positive results in the operations of retrocession 
and excellent investment results presented by local  
reinsurers to over 2015.

Sinistralidade aumentou em 2015
Loss ratio increased in 2015

STATISTICSESTATÍSTICA
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UM TR ABALHO exemplar e com o apoio dos  
profissionais, merece mais um mandato. Reeleita no dia 
14 de março, a diretoria da Câmara dos Corretores de 
Seguros do Estado de São Paulo (Camaracor-SP) pro- 
mete intensificar as atividades em prol de seus asso-
ciados no triênio 2016-2019. Os eventos denominados 
de “Tribuna Livre” são a marca registrada da Câmara. 
Já foram realizadas 31 edições da ‘Tribuna’, nas quais 
autoridades, executivose líderes de entidades do 
setor falam sobre a dinâmica do mercado, produtos e 
soluções de interesse dos corretores de seguros.
“Caminhamos a passos largos, agrupando profis-
sionais do setor para atingir seus ideais no mercado”, 
declara o presidente da Camarcor-SP, Pedro Barbato 
Filho. Segundo ele, a ideia de constituir a entidade 
prosperou após alguns encontros informais promov-
idos quinzenal-
mente por corre-
tores que tinham 
em mente con-
struir e edif icar 
um grupo de 
pessoas “funda-
mentado na ética 
e na moral”. 

AN EXEMPLARY work and with the professional’s 
support deserves another term. Re-elected on March 14, 
the House of State of São Paulo Insurance Brokers (Ca-
maracor-SP) board promises to intensify activities on be-
half of its members in the triennium 2016-2019. The event 
called “Free Tribune” is the House’s trademark. There 
have been held 31 editions of the ‘Tribune’, in which of-
ficials, industry executives and entities leaders talk about 
the market dynamics, products and solutions of interest to 
insurance brokers.
“We walk briskly, gathering industry professionals to 
achieve their ideal market”, says Camarcor-SP’s president, 
Pedro Barbato Filho. He said that the idea to form the 
organization thrived after some informal meetings fort-
nightly promoted by brokers who had in mind to construct 
and build a group of people “based on ethics and morality”. 

Mais um triênio de realizações 
Another three years of achievements

POSSEPOSSE

Conheça a composição da diretoria reeleita: 
Meet the composition of the elected board:

Presidente: Pedro Barbato Filho 
Vice-presidente: Adevaldo Calegari
Diretor-secretário: Braz Romildo Fernandes
Diretor-tesoureiro: Nilson Arello Barbosa

Diretor social: Osmar Bertacini
Diretor de comunicação: Oscar Dias Alves Júnior
Diretor de eventos: Jorge Teixeira Barbosa
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Caminhos do seguro no continente 
Insurance highways in the continent

Profissionais de países como Brasil, Espanha, Portugal e México discutem sobre as 
alternativas de proteção para o consumidor
Professionals from countries such as Brazil, Spain, Portugal and Mexico discuss the 
protection alternatives for the consumer

FACED WITH an unstable 
economic environment and pro-
found changes in society, whose 
reflections can be made about 
the prospects of the insurance 
market, especially the produc-
ers, intermediaries and insurance 
brokers in the coming years? 
Orbiting this issue, industry of-
ficials have expressed their views 
during the XXVI Pan Amer-
ican Congress for Insurance 
Producers, held recently in Rio 
de Janeiro. The event was orga-
nized by Pan American Confed-
eration of Insurance Producers 
(Copaprose) and the National 
Federation of Insurance Brokers 
(Fenacor) and the main theme 
was another important question: 
“Where is the insurance in Latin 
America”?
During the congress opening, the 
president of the National Con-
federation of Insurance (CNseg), 
Marcio Coriolano, said the event 

reaches its 26th edition with a special double meaning. First-
ly, for the opportunity to strengthen the region constituted by 
the block “Latin American extended”, which aggregates Spain 
and Portugal, in the face of a world in which reposition new 
economic blocs, based on cultural and geographical identities. 
Secondly, because it occurred at a time of economic downturn 
in the region, particularly in Brazil.
“The insurance sector can contribute decisively, enabling 
countercyclical policies on the continent”, noted Coriolano, 
taking into account the ability of insurance to protect assets 
and the income sector. “As a major institutional investor, the 

DIANTE DE um cenário 
econômico instável e de pro-
fundas mudanças na socieda-
de, quais as reflexões podem-
-se fazer sobre as perspectivas 
do mercado de seguros, so-
bretudo, dos produtores, in-
termediários e corretores de 
seguros, nos próximos anos? 
Na órbita desta questão, auto-
ridades do setor manifestaram 
seus pontos de vista durante o 
XXVI Congresso Pan-ameri-
cano de Produtores de Segu-
ros, realizado recentemente 
no Rio de Janeiro. O evento 
foi organizado pela Confede-
ração Pan-americana de Pro-
dutores de Seguros (Copapro-
se) e Federação Nacional dos 
Corretores de Seguros (Fena-
cor) e teve como tema central 
outra importante indagação: 
“Para onde caminha o seguro 
na América Latina?”. 
Durante a abertura do con-
gresso, o presidente da Con-
federação Nacional das Seguradoras (CNseg), Marcio 
Coriolano, afirmou que o evento chega a sua 26ª edição 
com um duplo significado especial. O primeiro, pela 
oportunidade de fortalecer a região constituída pelo 
bloco “latino-americano estendido”, que agrega Es-
panha e Portugal, em face de um mundo no qual se 
reposicionam novos blocos econômicos, baseados em 
identidades culturais e geográficas. E o segundo, por 
ter ocorrido em um momento de contração econômica 
da região, particularmente no Brasil.
“O setor de seguros pode contribuir decisivamente para 

Armando Vergilio abre oficialmente o congresso:  
prestígio internacional
Armando Vergilio officially opens the congress: 
international prestige
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viabilizar políticas contracíclicas no continente”, obser-
vou Coriolano, levando em consideração a capacidade 
do setor de seguros de proteger patrimônios e rendas. 
“Por se constituir como um grande investidor institu-
cional, o mercado é capaz de carrear poupanças que po-
dem se transformar em investimentos de infraestrutura 
e outros negócios”, apontou o dirigente. 
Além do presidente da CNseg, teceram considerações 
sobre o mercado latino-americano e suas peculiarida-
des a presidente da Federação Interamericana das Em-
presas de Seguros (Fides), Pilar González de Frutos, 
o presidente da Associação de Supervisores de Seguros 
da América Latina (Assal), Carlos Pavez, o titular da 
Superintendência de Seguros Privados (Susep), Roberto 
Westenberger, e o presidente do Comitê Executivo da 
Copaprose e da Fenacor, Armando Vergilio. O evento 
reuniu corretores e profissionais de várias partes do Bra-
sil, de países vizinhos e até de outros continentes.
Durante o painel “Possíveis Cenários Econômicos: uma 
Visão Pan-americana”, Segundo Coriolano, em rela-
ção aos prêmios de seguro, o Brasil cresce mais do que  
a América Latina, mas ressaltou: a nação passa por  
um cenário conjuntural delicado, com projeção de re-
dução do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,7%, poden-
do alcançar 4%, e uma taxa de desemprego que pode  
chegar a 11% até o fim do ano. “Sem dúvida, o cresci-
mento da renda dos brasileiros na última década aju-
dou a alavancar o setor de seguros, mas agora vivemos 
uma grade reversão de expectativas”, salientou o líder 
da CNseg. 
Coriolano finalizou a sua apresentação com uma re-
flexão sobre como o setor pode alavancar a economia. 
Ele citou ainda cinco requisitos que ele considera fun-

market is capable of carrying savings that can turn into infra-
structure investments and other business”, said the official.
In addition to CNseg’s president, engaged in thoughts about 
the Latin American market and its peculiarities, the presi-
dent of the Inter-American Federation of Insurance Compa-
nies (Fides), Pilar González de Frutos, President of Insurance 
Supervisors Association of Latin America (Assal), Carlos 
Pavez, the head of the Superintendency of Private Insurance 
(Susep), Roberto Westenberger, and President of the Execu-
tive Committee of Copaprose and Fenacor’s Armando Ver-
gilio. The event brought together brokers and professionals 
from various parts of Brazil, neighboring countries and even 
other continents.
During the panel “Possible Economic Scenarios: A Pan 
American Vision” Coriolano pointed out that, in relation to 
insurance premiums, Brazil grows more than Latin America, 
but stressed that the nation is going through a delicate cycli-
cal scenario, with projection reduction of the Gross Domestic 
Product (GDP) of 3.7%, reaching 4%, and an unemployment 
rate that can reach 11% by the end of the year. “Undoubtedly, 
Brazilians income growth in the last decade helped fuel the 
insurance industry, but now we live in reversal grip of expec-
tations”, said CNseg’s leader.
Coriolano ended his presentation with a reflection on how 
the industry can leverage the economy. He also cited five re-
quirements that he considers essential for a new journey of 
growth: 1) Regulatory stability; 2) countercyclical regula-
tion; 3) compliance costs reduction; 4) Expansion of access 
channels; and 5) Communication and insurance education. 
Coriolano asked the audience to register and remember as 
‘Congress Marco Antonio Rossi’, for the contribution he 
gave to the Brazilian insurance market and to Fides, which 
extended its “tentacles” of talented administrator, combative 

Ex-presidente da Copaprose, Luiz Ros, vice-presidente da Abecor, Roberto da Rocha Azevedo, diretor-geral da Terra Brasis Re, Rodrigo Botti, presidente da Fides, 
Pilar González de Frutos, e o diretor da América Latina do grupo Cooper Gay Swett & Crawford, Mike Hernandez, no painel “Resseguros na América Latina”

Left to right: former Copaprose presidente, Luiz Ros, Abecor’s vice president, Roberto da Rocha Azevedo, Terra Brasis Re’s general diretor Rodrigo Botti, Fides 
president Pilar González de Frutos and Mike Hernandez, Cooper Gay Swett & Crawford Latin America Director in panel “Latin America Reinsurance”
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damentais para uma nova jornada de crescimento:  
1) Estabilidade regulatória; 2) Regulação contracícli-
ca; 3) Redução de custos de observância; 4) Ampliação 
de canais de acesso; e 5) Comunicação e educação em 
seguro. Coriolano pediu ao público presente para que 
o evento fosse registrado e lembrado como ‘Congresso 
Marco Antonio Rossi’, pela contribuição que ele deu 
para o mercado segurador brasileiro e para Fides, onde 
estendeu os seus “tentáculos” de administrador talento-
so, aguerrido e comprometido com a causa da integra-
ção latino-americana do mercado de seguros.

Ceticismo

Houve uma espécie de consenso entre os presentes, ou 
seja, a convicção de que, ao menos no curto e médio 
prazo, a situação macroeconômica não continuará fa-
vorável para atividade econômica na região e, particu-
larmente, ao Brasil, México e Argentina, apesar de Co-
lômbia e México estarem um pouco melhores, devido às 
reformas estruturais realizadas. Reformas, estas, que o 
Brasil precisa fazer com urgência, segundo Rodrigo Al-
ves Melo da Icatu, para quem, em 2015, o Risco Brasil 
passou a ser muito maior que o do resto da América La-
tina. De acordo com suas previsões, o PIB brasileiro só 
voltará ao nível de 2014 em 2022, o que reforça a neces-
sidade de um “esforço hercúleo de ajuste fiscal”.
Mas, apesar de certo ceticismo em relação à recupera-
ção econômica de países como o Brasil, os debatedo-
res encontraram espaço para otimismo, como é o caso  
de Mauro Cesar Batista, da Academia Nacional de  
Seguros e Previdência (Ansp) e Antonio Cassio dos 
Santos, da Generali. Este último lembrou que as  
seguradoras brasileiras com ações na bolsa ainda apre-
sentam melhores resultados que as cinco maiores segu-
radoras globais.
Na análise de Antonio Cassio, o mercado segurador la-
tino-americano, com seus 97 milhões de veículos, 127 
milhões de residências e uma população de 509 milhões 
de pessoas, poderá crescer para crescer até atingir os 
mesmo níveis de penetração do seguro dos países de-

and committed to the cause of Latin American integration of 
the insurance market.

Skepticism

There was a consensus among those present, the conviction 
that, at least in the short and medium term, the macroeco-
nomic situation will remain unfavorable for economic activity 
in the region, and particularly in Brazil, Mexico and Argen-
tina, despite Colombia and Mexico are slightly better due to 
structural reforms. Reforms, that Brazil needs to urgently, 
according to Rodrigo Alves Melo of Icatu, in 2015, the Risk 
Brazil has become much larger than the rest of Latin Amer-
ica. According to their predictions, only the Brazilian GDP 
will return to the 2014 level in 2022, which reinforces the 
need for a “Herculean effort of fiscal adjustment”.
Despite some skepticism about the economic recovery of 
countries like Brazil, the panelists found room for optimism, 
as is the case of Mauro Cesar Batista, from the National 
Academy of Insurance and Social Security (ANSP) and An-
tonio Cassio dos Santos, from Generali. The latter recalled 
that Brazilian insurers publicly traded still have better results 
than the top five global insurers.
In the analysis of Antonio Cassio, the Latin American in-
surer market, with its 97 million vehicles, 127 million house-
holds and a population of 509 million people, can grow to the 
same insurance penetration levels in developed countries. But 
for that, pondered Mauro Batista, “we need to be aware of 
some trends for the coming years, as increasing the impact of 
new technologies on people’s lives, increasing longevity and 
Chinese growth”.
Representatives of the insurance market in Latin America, 
Spain and Portugal ratified the role of intermediaries, pro-
ducers and brokers in wide extension process of a network of 
insurance protection that sustain and safeguard life, health 
and heritage of the people, continuity of companies and ma-

Para Rodrigues Alves Melo (Icatu),
o PIB brasileiro voltará ao nível de
2014 em 2022, o que reforça a 
necessidade de ajuste fiscal

According to Rodrigo Alves Melo of Icatu, 
the Brazilian GDP will only return to the 
2014 level in 2022, which reinforces the 
need for a fiscal adjustment

AMÉRICA LATINA

Vice-presidente da Fenacor, Robert Bittar, fez uma das  
apresentações do painel “Grandes Riscos: critérios de seleção e 
aceitação, o que fazer?”
Fenacor’s vice-president, Robert Bittar, made one of the panel 
presentation “Major Risks: selection and acceptance criteria,  
what to do?”
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senvolvidos. Mas, para isso, ponderou Mauro Batista, 
“precisamos estar atentos a algumas tendências para os 
próximos anos, como aumento do impacto das novas 
tecnologias na vida das pessoas, o aumento da longevi-
dade e o crescimento chinês”.
Representantes do mercado segurador da América La-
tina, Espanha e Portugal ratificaram o papel que cabe 
aos intermediários, produtores e corretores no processo 
de extensão de uma ampla rede de proteção securitária, 
que ampare e resguarde a vida, a saúde e o patrimônio 
das pessoas, a continuidade das empresas e as grandes 
obras, públicas e privadas. Durante o evento, houve tro-
ca de experiências entre profissionais de vários países, 
além do indispensável network.

jor projects, public and private. During the event, there was 
an exchange of experiences between professionals from sev-
eral countries, in addition to the indispensable network.

A 27ª edição da Assembleia Anual da Associação dos 
Supervisores de Seguros da América Latina (Assal), 
entidade formada por 19 países latino-americanos, 
que tem Portugal e Espanha como membros convida-
dos, possui, entre seus objetivos, trocar informações 
sobre legislação dos mercados, métodos de controle  
e fiscalização. Em eventos como este promove-se  
a cooperação entre seus associados e incentivo à edu-
cação financeira.
Presente à mesa de abertura ao lado do superinten-
dente da Susep, Roberto Westenberger, o presidente 
da Assal e superintendente da Superintendência de 
Valores e Seguros do Chile, Carlos Pavez, reforçou 
a importância de haver troca de experiências entre 
os reguladores “de um mercado tão ativo e cada vez 
mais conectado”. Já o secretário-executivo adjunto do 
Ministério da Fazenda, Esteves Pedro Conaldo Jr., 
afirmou que, apesar da força e pujança do mercado  
segurador brasileiro, “ainda precisamos descobrir 
como alcançar uma população com renda mais baixa e, 
para isso, temos que contar com os reguladores para a 
elaboração de produtos mais flexíveis e acessíveis para 
esse público”. 
Como exemplo de caso de sucesso, Esteves citou o se-
guro popular de automóvel, que permite a inclusão de 
peças usadas no conserto dos veículos segurados, e foi 
recentemente aprovado pela Susep. Outros produtos 
que podem contribuir para a popularização do seguro, 
segundo o secretário, são o seguro com componente de 
poupança e o seguro para longevidade.
A 27ª Assal prosseguiu com a palestra de Conor  
Donaldson, da Associação Internacional de Supervi-
sores de Seguros (IAIS, na sigla em inglês), que fa-
lou sobre duas importantes iniciativas da entidade: a 
definição de padrões para seguradoras globais sistemi-
camente importantes (GSII, na sigla em inglês) e a 
avaliação do trabalho da associação junto aos regula-
dores. Em relação a esta última medida, Conor lem-
brou que a IAIS não é uma entidade de treinamento, 
mas de assistência técnica por meio do entendimento 

The 27th edition of the Annual Meeting of the Association of 
Latin American Insurance Supervisors (Assal), an entity formed 
by 19 Latin American countries, which have Portugal and Spain 
as guests members, has, among its objectives, exchange infor-
mation on legislation markets, methods of control and supervi-
sion. In events such as this promotes the cooperation between its 
members and encouraging financial education.
Present at the opening table next superintendent of the 
Susep, Roberto Westenberger, President of Assal and Su-
perintendent of Securities and Insurance from Chile, Car-
los Pavez, stressed the importance of exchange of experience 
between regulators “such an active market and increasingly 
connected”. But the deputy executive secretary of the Min-
istry of Finance, Pedro Esteves Conaldo Jr., said that despite 
the strength and vigor of the Brazilian insurance market, “we 
still need to figure out how to reach a population with lower 
income and, therefore, we have to rely with regulators for the 
development of more flexible and affordable products to this 
audience”.
As an example of successful case Esteves cited the popular 
auto insurance, which allows the inclusion of parts used in 
the repair of the insured vehicle, and was recently approved 
by Susep. Other products that can contribute to the popula- 
rization of insurance, according to the secretary, are safe with 
savings component and insurance for longevity.
The 27th Assal continued with the lecture Conor Donaldson, 
from the International Association of Insurance Supervisors 
(IAIS), who spoke about two important entity’s initiatives: 
the definition of standards for systemically important global 

LATIN AMERICA

Diretor do Grupo Bradesco Seguros, Eugênio Velasques, faz 
comentários no painel “Microsseguro e Proteção  
Social/Universal Life”

Grupo Bradesco Seguros director, Eugênio Velasques, makes 
comments on the panel “Microinsurance and Social Protection /
Universal Life”

Oportunidade de cooperação

Cooperation opportunity
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das necessidades, desafios e oportunidades dos regu-
ladores, desenvolvendo planos regionais e ferramentas 
de monitoramento para estes.

Nova estrutura

O superintendente da Susep apresentou aos parti- 
cipantes da 27ª Assal a nova estrutura da autarquia 
que será dividida em quatro áreas: supervisão pruden-
cial de solvência, supervisão de conduta, organização  
do sistema de seguros privados e administração. 
A grande novidade nessa nova divisão, segundo  
Westenberger, será a criação da Diretoria de Conduta, 
que deverá inaugurar uma nova fase no processo de 
supervisão da Susep.
Segundo ele, a supervisão, com a nova diretoria, não 
ficará restrita às informações contábeis das empresas. 
Vários outros aspectos serão levados em conta, o que 
vai ampliar as possibilidades de monitoramento feito 
pela Susep das entidades supervisionadas. O superin-
tendente destacou ainda o projeto de modernização do 
órgão engloba uma série de ações para a melhoria dos 
processos na autarquia, entre as quais a implantação 
do registro eletrônico de produtos, assinatura digital 
nas comunicações com as empresas supervisionadas, 
reformulação do sistema de envios de dados pelo mer-
cado e o processo eletrônico que vai eliminar de vez os 
processos em papel.

insurance (GSII) and the evaluation of the association’s work 
with the regulators. In relation to this last measure, Conor 
noted that the IAIS is not a training entity, but technical as-
sistance through the understanding of the needs, challenges 
and opportunities for regulators, developing regional plans 
and monitoring tools for these.

New structure

The superintendent of Susep presented to participants of the 
27th Assal the new structure of the local authority which will 
be divided into four areas: prudential supervision of solvency, 
supervision of conduct, organization of private insurance sys-
tem and administration. The big news in this new division, 
according Westenberger, will be the creation of Conduct 
Board, which will usher in a new stage in the supervisory 
process Susep.
According to him, supervision, with the new board, will not 
be restricted to the financial information of the companies. 
Several other aspects will be taken into account, which will 
expand the monitoring possibilities made by Susep of super-
vised entities. The superintendent also said the body of the 
modernization project includes a series of actions to improve 
processes in the municipality, including the implementation 
of the electronic product registration, digital signature in 
communication with supervised companies, reformulation of 
data shipping system the market and the electronic process 
that will eliminate the time the paper processes.

Armando Vergilio homenageou o ex-presidente da CNseg, Marco Antonio Rossi, observado pela presidente do Sincor-MG, Maria Filomena Magalhães Branquinho 
(esq.). Rossi é lembrado como uma das maiores lideranças dos seguros do Brasil e da América Latina. Sua esposa, Maria Isabel Rossi, e o seu filho Marcelo 
receberam de Vergilio uma placa e buquê de flores 
Armando Vergilio homaged he former CNseg’s president, Marco Antonio Rossi, observed by Sincor-MG’s president Maria Filomena Magalhães Branquinho (left). 
Rossi was remembered as one of the leaders of the insurance market in Brazil and Latin America. His wife, Maria Isabel Rossi, and her son Marcelo received from 
Vergilio a plaque and a bouquet of flowers
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CARTA DO RIO DE JANEIRO

Os participantes do XXVI Congresso Pan-americano de 
Produtores de Seguros da Copaprose emitiram o seguinte 
documento, transmitido pelo diretor-secretário da Fenacor,  
Joaquim Mendanha de Ataídes, ao final do evento:
Para onde caminha o Seguro na América Latina? A resposta 
para o tema central do XXVI Congresso Pan-americano de 
Produtores de Seguros da Copaprose surge ao final do evento, 
após intensos e profícuos debates e troca de experiências entre 
profissionais de 20 países, dirigentes de órgãos supervisores e 
executivos de grandes companhias de seguros. Os novos desa-
fios tecnológicos e profissionais e a baixa penetração do segu-
ro na América Latina exigem a reinvenção do mercado local.
Como os países latino-americanos enfrentam problemas se-
melhantes, é recomendável seguir as boas práticas adotadas 
por nações vizinhas, inclusive na regulação do mercado de 
seguros, consolidando um marco regulatório muito próximo 
da padronização. À necessidade de mudanças na regulação 
somam-se os inadiáveis e indispensáveis ajustes do mercado 
de seguros para enfrentar os novos riscos, principalmente 
os cibernéticos, climáticos, catastróficos e ambientais, que 
provocam prejuízos elevados e ameaçam a rentabilidade  
do setor.
Os intermediários devem estar preparados e qualificados 
para oferecer uma ampla rede de proteção securitária con-
tra esses riscos. Nesse contexto, é preciso haver também 
maior capacidade no Resseguro e mais sinergia entre broke-
rs e corretores de seguros.
A instalação de um novo polo regional de resseguros contri-
buirá para o aumento da oferta de coberturas na região, prin-
cipalmente para aprimorar a subscrição nos grandes riscos.
A autorregulação, com a implantação de entidades que  
atuam como auxiliares dos órgãos supervisores, também 
é fator primordial para o amadurecimento do mercado e  
a difusão de boas práticas. A Copaprose divulgará sua  
posição sobre os Princípios Básicos de Seguros promulgados 
pelo IAIS, especialmente os relacionados com a atividade  
de intermediários de seguros. Entre 2009 e 2014, o fatu-
ramento do mercado de seguros latino americano cresceu 
71%, muito acima do Produto Interno Bruto (PIB) da região,  
que avançou 45%, enquanto a média mundial de crescimento 
ficou em 18%.
Apesar das dificuldades econômicas enfrentadas por muitos 
países, o mercado de seguros apresenta grande potencial de 
crescimento. Para tanto, é preciso remover obstáculos visando 
a aumentar a penetração do seguro, principalmente entre os 
segmentos da população de menor poder aquisitivo, e difun-
dir a educação financeira.
A proteção das camadas de menor renda pode ser assegurada 
também com a oferta de produtos de baixo custo, como os 
microsseguros, que demandam uma regulação específica. Os 
intermediários têm papel relevante a cumprir como protago-

nistas desse processo, indicando aos clientes mediante o seu 
assessoramento profissional as melhores opções de cober-

tura para cada demanda.

LETTER FROM RIO DE JANEIRO

The participants of the XXVI Pan American Congress of 
Insurance Producers Copaprose issued the following do-
cument, transmitted by the Fenacor’s director secretary, 
Joaquim Mendanha de Ataídes at the end of the event:
Where is the insurance in Latin America? The answer to 
the central theme of the XXVI Pan American Congress 
of Copaprose of Insurance Producers comes to the end 
of the event, after intense and fruitful discussions and 
exchange of experiences among professionals from 20 
countries, supervisors, directors and executives of large 
insurance companies. New technological and professio-
nal challenges and low penetration of insurance in Latin 
America require reinventing the local market.
As Latin American countries face similar problems, it is 
recommended to follow the good practices adopted by 
neighboring nations, including the regulation of the in-
surance market, consolidating a regulatory framework 
very close to standardization. The need for changes in the 
regulation add to the urgent and indispensable insurance 
market adjustments to address the new risks, especially 
cyber, climatic, environmental and catastrophic, causing 
heavy losses and threaten the sector’s profitability.
Intermediaries should be prepared and qualified to of-
fer an extensive network of insurance protection against 
these risks. In this context, there must be also increased 
capacity in the reinsurance and more synergy between 
brokers and reinsurance brokers.
The installation of a new regional center for reinsurance 
will contribute to increasing the supply of roofing in the 
region, mainly to improve the underwriting large risks.
Self-regulation, with the implementation of entities that 
act as auxiliary supervisors, is also a key factor for the 
maturation of the market and the dissemination of good 
practices. The Copaprose disclose its position on the In-
surance Core Principles promulgated by the IAIS, espe-
cially those related to insurance intermediaries activity. 
Between 2009 and 2014, sales of the Latin American in-
surance market grew 71%, well above the Gross Domestic 
Product (GDP) of the region, which advanced 45%, while 
the world average growth was 18%.
Despite the economic difficulties faced by many coun-
tries, the insurance market has great growth potential. 
Therefore, it is necessary to remove obstacles aiming to 
increase insurance penetration, especially among seg-
ments of the population with less purchasing power, and 
disseminate financial education.
The protection of layers of lower income can be ensu-
red also by offering low-cost products such as micro- 
insurance, which require a specific regulation. The  
intermediaries have an important role to play as prota-
gonists of this process, indicating to customers through 
their professional advice the best coverage options for 
every demand.



Aconseg-SP

Em 11 de maio, a Aconseg-SP 
recebeu a diretoria da Tokio 
Marine em almoço em São 
Paulo. Do total de 23 assesso-
rias da entidade, 15 delas tem 
a companhia como parceira. O 
presidente José Adalberto Fer-
rara revelou números que com-
provam a expansão da Tokio 
Marine. De abril de 2015 a mar-
ço último, a seguradora obteve 
crescimento de 18%, ou seja, R$ 
3,96 bilhões em prêmios.

CCS-SP

Vender mais para o mesmo 
cliente é possível? A diretora 
da área comercial da Porto Se-
guro, Eva Miguel, garante que 
sim. Em almoço oferecido pelo 
Clube dos Corretores de Segu-
ros de São Paulo, em 3 de maio, 
ela apresentou o tema “Cross-
-selling na carteira do corretor 
de seguros e fidelização do 
cliente”. O diretor Rivaldo Leite 
e executivos da Porto Seguro 
participaram do evento.

Aida e Ansp

O Grupo Nacional de Trabalho 
de Previdência Privada da As-
sociação Internacional de Di-
reito de Seguro (Aida) e a Cá-
tedra de Previdência da Ansp 
realizaram um encontro com o 
tema “Incidência do ITCMD em 
Planos de Previdência Privada? 
Análise de Legislações Estadu-
ais sobre o Assunto”, em São 
Paulo. Foram debatidos as-
pectos conceituais e práticos 
sobre o tema.

Aconseg-SP

On May 11, Aconseg-SP re-
ceived the Tokio Marine along 
directors in their traditio- 
nal lunch in São Paulo. Of  23 
entity advising companies, 
15 of them has the company 
as a partner. José Adalberto 
Ferrara president revealed 
figures that show Tokio Ma-
rine’s expansion. From April 
2015 to last March, the insur-
er registered growth of 18%, 
or R$ 3.96 billion in premium.

CCS-SP

Selling more to the same cus-
tomer is possible? Porto Se-
guro’s commercial director, 
Eva Miguel guarantees so. At 
a lunch offered by the Club 
of São Paulo Insurance Bro-
kers  on May 3, she presented 
“Cross-selling in the portfolio 
of the insurance broker and 
customer loyalty”. The direc-
tor Rivaldo Leite and Porto 
Seguro’s executives attended 
the event.

Aida e Ansp

The National Group of  Private 
Pension for the International 
Association of Insurance Law 
(Aida) and the Chair of Secu-
rity of the ANSP held a meet-
ing with the theme “ITCMD 
Incidence of Private Pension 
Plans? Analysis of State Legis-
lation on the subject”, in São 
Paulo. They discussed concep-
tual and practical aspects on 
the subject.

Agenda Schedule
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Corretor: o caminho seguro da distribuição

APRENDER, EMPREENDER E SER

De 6 a 8 de outubro
Palácio Convenções Anhembi | SP

ATRAÇÕES CONFIRMADAS

ROBERTO JUSTUS MARCO ANTONIO VILLAWILLIAM WAACK MARA LUQUET DADO SCHNEIDERROBERTO JUSTUS WILLIAM WAACK MARA LUQUET

E AINDA:
SHOWS COM

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES

INSCREVA-SE
INFORMAÇÕES:

eventos@sincorsp.org.br
www.sincorsp.org.br

CATEGORIA INVESTIMENTO
(POR PESSOA)

Corretor de seguros associado e cônjuge R$ 594,00

Corretor de seguros não sócio e cônjuge R$ 1.086,00

Outros R$ 1.620,00

APROVEITE OPÇÕES DE PARCELAMENTO

ATRAÇÕES CONFIRMADAS

E AINDA:
SHOWS COM

DANIEL BOAVENTURAMICHEL TELÓ e
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