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MENSAGEM AO MERCADO
MESSAGE TO THE MARKET

MARKET IGNORES THE CRISIS

Good news ahead. Although the Brazilian economy 
still seeking the way of its full recovery, it appears that 
the insurance and reinsurance industry should end this 
year with favorable numbers. While insurance should 
grow somewhere around 11.5%, reinsurance, especial-
ly after the opening of the Brazilian market in 2008 
experienced a gradual advance: a volume of R$ 3.8 bil-
lion back then, and today companies earn about R$ 10 
billion. In short: a market that ignores the crisis and 
gradually penetrates the economy’s core.
Insurance Corp reaches its eighth edition, following 
the dynamics of reinsurers and entrepreneurs respon-
sible for this expansion. In an exclusive interview, IC 
talked to the president of the National Association of 
Local Reinsurers (AN-Re), Paulo Botti. He explained 
how the four local reinsurers who founded it -Austral 
Resseguradora, BTG Pactual Resseguradora, IRB Bra-
sil Resseguros and Terra Brasis Resseguros – joined 
forces to enhance the industry. With the level of knowl-
edge  advancement in this important sector, more play-
ers will join forces with the AN-Re
In this edition, a cover story dedicated to Previsul Se-
guradora, surpassing over a century of existence. This 
is a feat for only a few. By completing 110 years, the 
company sees new challenges and tempting. To con-
tinue highlighting the domestic market, especially in 
the personal segment, Previsul uses three key elements: 
innovation technology and organizational culture. The 
ultimate goal is to provide the main distribution chan-
nel - brokers - the technological tools to conquer the 
consumer. Incidentally, the word innovation is present 
in everyday administrative, financial and commercial 
insurance.
Anyway, once again, IC offers an edition of topics of 
interest to readers, promoting free exchange of ideas. 
As always, the articles aim to bring to light issues that 
are in reinsurance orbit, whose authors are exponents in 
their companies and the entities they integrate. Good 
reading to all!

Enjoy the reading!

A ndré Pena
Publisher

MERCADO QUE IGNOR A A CRISE

Boas notícias nos esperam. Embora a economia brasileira 
ainda o busca o caminho de sua plena recuperação, tudo 
indica que o setor de seguros e resseguros deverão termi-
nar este ano com números favoráveis. Enquanto os seguros 
deverão crescer algo em torno de 11,5%, o resseguro, so-
bretudo após a abertura do mercado brasileiro, em 2008, 
experimenta um avanço paulatino: de um volume de prê-
mios de R$ 3,8 bilhões na época, hoje, as empresas auferem 
cerca de R$ 10 bilhões anuais. Em suma: este é um mer-
cado que ignora a crise e penetra gradualmente no âmago 
da economia.
Insurance Corp chega à sua oitava edição, acompanhando 
a dinâmica das resseguradoras e os empresários responsáveis 
por esta expansão. Em uma entrevista exclusiva, IC conver-
sou com o presidente da Associação Nacional das Ressegu-
radoras Locais (AN-Re), Paulo Botti. Ele explicou como 
as quatro resseguradoras locais que fundaram a entidade 
–Austral Resseguradora, BTG Pactual Resseguradora, 
IRB Brasil Resseguros e Terra Brasis Resseguros – juntam 
esforços para aprimorar esta indústria. E com o avanço do 
grau de conhecimento deste importante setor, mais players 
deverão somar esforços junto à AN-Re.
Nesta edição, a matéria de capa é dedicada à Previsul Se-
guradora, que ultrapassou a marca de um século de exis-
tência. Essa é uma proeza para poucos. Ao completar 110 
anos, a companhia enxerga novos e tentadores desafios. Para 
continuar se destacando no mercado nacional, sobretudo 
no segmento de pessoas, a Previsul utiliza três elementos 
chave: a tecnologia, inovação e cultura organizacional. O 
objetivo final é disponibilizar ao seu principal canal de dis-
tribuição – os corretores – as ferramentas tecnológicas para 
conquistar o consumidor. Aliás, a palavra inovação está pre-
sente no cotidiano administrativo, financeiro e comercial da 
seguradora.
Enfim, mais uma vez, IC oferece uma edição de recheada 
de temas de interesse de seu leitor, ao fomentar o livre de-
bate de ideias. Como sempre, os artigos objetivam trazer à 
luz assuntos que estão na órbita do resseguro, cujos autores 
são expoentes em suas companhias e nas entidades que inte-
gram. Boa leitura a todos!

Boa leitura a todos!

A ndré Pena
Publisher
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Como CEO de uma  
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INSURANCE CORP 
- Mais um Conec sob 
sua administração. 
Qual é a sua expec-
tativa quanto a este 
congresso?
Alexandre Camillo - 
Reinventar um evento 
da magnitude do Co-
nec a cada dois anos é 
uma das missões mais 
difíceis para nós ou 
para qualquer gestão 
que estiver à frente do 
Sincor-SP. A 17ª edi-
ção teve um envolvimento total da nossa diretoria, do 
primeiro momento até a execução do evento. Temos 
certeza que conseguiremos, com esse trabalho, reali-
zar um congresso inovador em todos os aspectos, o 
que certamente irá satisfazer os congressistas no que-
sito capacitação, pelos painéis que serão exibidos, pelas 
palestras de altíssimo nível e inovadoras, pelo conceito 
da discussão das inquietudes momentâneas, na busca 
da maturidade emocional e comportamental. 

IC – O empreendedorismo tem sido mantra da sua 
administração. O corretor apoiou a proposta?
AC – O corretor entendeu que o conceito do empre-
endedorismo busca realmente levá-lo a uma atuação 
diferente, novas atitudes à frente do seu negócio. Com 
a percepção de que ele precisa promover uma melhora 
em sua postura profissional – assim como o Sincor-SP 
tem feito ao buscar ampliar relacionamentos ou fazer 
parte das políticas públicas e setoriais – essa maturida-
de lhe dará essa condição autônoma, condição de en-
tender é dono de seu negócio, que a carteira de clientes 
é dele, que ele é verdadeiramente o dono desta relação 
com o cliente, pois é o contato direto com o consumi-
dor. Por isso é quem pode e deve buscar a diversidade 
de negócios da sua corretora e com isso gerar aumento 
de ganho e de rentabilidade. 

INSUR ANCE CORP 
- Another Conec 
under your manage-
ment. What are your 
expectations for this 
conference?
Alexandre Camillo - 
Reinventing an event 
with Conec’s magni-
tude every two years 
is one of the most dif-
f icult tasks for us, or 
for any management 
leading Sincor-SP. The 
17th edition had a to-

tal involvement of our board, from the f irst moment 
until the event’s execution. We are sure that we can 
perform an innovative congress in all aspects, which 
will surely satisfy the participants as far as training. 
Panels will be displayed by a high level of lectures 
and innovations, presenting current concerns in the 
pursuit of emotional and behavioral maturity.

IC - Entrepreneurship has been the mantra of your 
administration. Do brokers support the proposal?
AC – Brokers have understood that entrepreneurship 
concept search actually takes to a different perfor-
mance, new attitudes to manage businesses. Realiz-
ing that promoting an improvement in their working 
posture, as well as Sincor-SP has been seeking to 
broaden relationships and participate of public and 
sector’s policies. Such maturity will provide an auton-
omous status, a condition to understand business, the 
customer base, the truly the owner of this customer 
relationship, it is the direct contact with the consum-
er. Brokers should pursue the business diversity and 
thus generate profit and profitability increase.

IC - Even though the current negative economic sce-
nario, the insurance market still has good performance. 
Have brokers showed resilience in this scenario?

Alexandre Camillo 
presidente do 
Sincor-SP

Alexandre Camillo 
Sincor-SP 
president

Criatividade e diversificação
Creativity and diversification
Presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de São Paulo (Sincor-SP), Alexandre Camillo, fala sobre o 
Conec, o empenho do sindicato para evolução do trabalho do corretor, empreendedorismo, entre outros temas

Union of Insurance Brokers president in the State of São Paulo (Sincor-SP), Alexandre Camillo, talks about Conec, the 
union’s commitment to the broker’s evolution, entrepreneurship, among other topics
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IC – Apesar do cenário econômico atual, o mercado 
segurador ainda apresenta bom desempenho. O cor-
retor mostrou resiliência nesse cenário?
AC – Sim. Se o mercado de seguros teve bom desem-
penho foi em razão da resiliência e da criatividade do 
corretor ter justamente trabalhado adequadamente 
neste momento. O profissional enxergou o cliente de 
uma maneira mais ampla, em sua totalidade, com todas 
as suas necessidades. Ele viu que o mercado dispunha 
de produtos para atender em outros aspectos, e traba-
lhou muito bem essa questão, tanto em novos ramos 
como no que já era consolidado. Veja que o mercado 
de seguro de automóvel se manteve em crescimento: 
apesar de a venda de veículos novos ter caído em 30%, 
o prêmio de seguro automóvel caiu só 3%. 

IC – Como o Sincor-SP esteve ao lado do corretor 
nesse momento econômico mais complicado?
AC – O Sincor-SP esteve ao lado do corretor em to-
dos os aspectos. Primeiro, entramos em um cenário 
que ninguém poderia imaginar,que foi a desaceleração 
do setor de seguros. Ainda somos privilegiados: não 
foi uma situação como outros mercados que tiveram 
decréscimo, o mercado de seguros teve uma desace-
leração porque não deixou de crescer. No Sincor-SP, 
estávamos com esse conceito do empreendedorismo 
antes disso tudo, e quando o cenário se apresentou nós 
atuamos em todas as esferas e continuamos atuando, 
do ponto de vista prático do corretor de seguros, não 
apenas no discurso. 

IC – Muito se cobra de que o corretor faça cross-
-selling em sua carteira. Essa é a saída para que ele 
tenha um bom desempenho?
AC – Cross-selling é um nome bonito daquilo que 
o corretor está fazendo efetivamente, ou seja, vendas 
cruzadas, workselling. Na prática, nada mais é que o 
corretor estaratento à sua carteira e como levar mais 
e melhores soluções ao cliente. O corretor está atento 
neste sentido, talvez ainda não com a proatividade que 
os investidores (no caso, as seguradoras) querem, pois 
estes querem cada vez mais e mais, mas o profissional 
já está trabalhando a diversificação da carteira e os re-
sultados do mercado comprovam isso. 

IC – Há poucos corretores atuando com resseguros? 
O corretor não vê esse setor como um segmento a ser 
explorado? 
AC – O mercado de resseguros tem tido um cresci-
mento muito significativo, mas requer realmente mui-
to conhecimento, uma especialização muito apropria-
da, que talvez não seja de interesse de todos. É uma 
oportunidade, mas exige conhecimento muito amplo 
e uma ação muito focada, que não sei se o corretor 
em sua grande maioria, o corretor varejista, vai real-
mente entrar neste mercado, sendo que ele pode se 
servir de quem já é corretor de resseguros, ao fazer 
parcerias. 

AC - Yes. If the insurance market has good perfor-
mance, it due to the resilience and creativity of bro-
kers working properly. Professionals met the clients 
more broadly, focusing on theirtheir needs. He saw 
that the market had products to meet in other re-
spects, and worked very well this question, both in 
new branches and in what was already consolidat-
ed. Note that the auto insurance market remained in 
growth: despite the sale of new vehicles have fallen 
by 30%, car insurance premium fell only 3%.

IC - How the Sincor-SP was next to the broker in 
this more difficult economic times?
AC - The Sincor-SP was close to the broker in all 
aspects. First, we enter a scenario that no one could 
imagine that was the slowdown of the insurance in-
dustry. We are still privileged: it was not a situation 
like other markets which had decrease, the insurance 
market had a downturn because it has continued to 
grow. In Sincor-SP, we were with the concept of en-
trepreneurship before all, and when the scenario pre-
sented we operate in all spheres and continue work-
ing from a practical point of view of the insurance 
broker, not only in speech.

IC -  Brokers are asked to make cross-selling 
in their portfolio. Is it the way to achieve a good 
performance?
AC - Cross-selling is a beautiful name of what the 
broker is doing effectively, i.e. crusades, work-selling 
. In practice, nothing more than the broker be aware 
of his portfolio and how to bring more and better 
solutions to the customer. The broker is aware that, 
perhaps not with the proactivity that investors (in 
this case, insurers) want, because they want more and 
more, but the business is already working portfolio 
diversif ication and market results prove that.

IC - Only a few brokers working with reinsur-
ance? Do brokers see reinsurance as a segment to 
be explored?
AC - The reinsurance market has had a very signif-
icant growth, but actually requires a lot of knowl-
edge, a very appropriate expertise, which may not be 
of interest to all. It is an opportunity, but requires 
very extensive knowledge and a very focused action. 
I do not know if brokers for the most part, the retail 
broker, will actually enter the market, doing so with 
those who are already reinsurance brokers, when 
making partnerships.
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SEGURO RURAL

NO DIA 19 de agosto, o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou o regula-
mento com as regras para seleção de propostas de en-
tidades de pesquisa para estudar as políticas de gestão 
de risco agropecuário.A parceria se dará por meio de 
acordo de cooperação técnica com o Departamento de 
Gestão de Risco e Recursos Econômicos da Secretaria 
de Política Agrícola do Ministério.
“Queremos incentivar o intercâmbio de conhecimen-
to e experiências técnicas entre nossa equipe técnica 
e as entidades de pesquisa científica sobre a gestão de 
risco agropecuário” diz diretor da área, Vitor Ozaki.
As entidades interessadas devem apresentar plano de 
trabalho detalhado até 20 de outubro para o endere-
ço eletrônico seguro@agricultura.gov.br.A partir da 
formalização do interesse, o projeto será avaliado pela 
equipe técnica do Mapa, que levará em conta a perti-
nência do tema para as atividades desenvolvidas pelo 
departamento.
“Buscamos parcerias que possam contribuir efetiva-
mente para o aprimoramento e fortalecimento técnico 
dos instrumentos de gestão de risco – Programa de 
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) e o Pro-
grama de Garantia da Atividade Agropecuária (Proa-

ON 19 AUGUST, the Ministry of Agriculture, 
Livestock and Supply (MAPA) issued the Regula-
tion for selecting proposals for research entities to 
study the rural risk management policies. A partner-
ship will be made by agreement of technical cooper-
ation with the Department of Risk Management and 
Resource Economics of the Agricultural Secretary of 
the Ministry.
“We want to encourage the knowledge exchange 
and technical experience of our technical team and 
scientif ic research institutions on agricultural risk 
management”, says director of the area, Vitor Ozaki. 
Interested parties must submit detailed work plan by 
20 October to seguro@agricultura.gov.br. Upon for-
malization of interest, the project will be evaluated 
by the technical team, which will take into account 
the relevance of the theme for the activities devel-
oped by the department.
“We seek partnerships that can effectively contribute 
to the improvement and technical strengthening of 
risk management instruments. Grant to Rural Insur-
ance Premium Program (PSR) and the Agricultural 
Activity Guarantee Program (PROAGRO). As well 
as studies related to the group temporal and spatial 

Procuram-se parceiros para pesquisa

Wanted: partners for research

Um dos principais objetivos da parceria é apoiar o produtor rural em sua atividade
One of the main objectives of the partnership is to support the farmers in their activity
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AGRICULTURAL INSURANCE

gro) –, além de estudos relacionados ao agrupamento 
temporal e espacial do risco climático”, complementa 
Ozaki.Um dos principais objetivos é o apoio ao produ-
tor rural em sua atividade, com o intuito de mitigar e/
ou transferir esses riscos. 
Entre as iniciativas hoje vigentes, o DGRR/SPA é res-
ponsável pela formulação e execução do PSR, além de 
estudos de risco agropecuários que visam dar suporte 
aos programas de seguro rural e garantia agropecuá-
ria, que inclui o Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária (Proagro). Adicionalmente, o Proagro, 
administrado pelo Banco Central, também protege 
parte significativa da produção brasileira ao garan-
tir a exoneração de obrigações financeiras relativas à 
operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação 
seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, 
pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações. 
(Por Valeria Vilela. Colaborou Inez De Podestá / As-
sessoria de comunicação do Mapa)

INSTRUMENTO DE POLÍTICA SOCIAL

O seguro rural movimenta prêmios de US$ 25 bilhões em 
todo o planeta. Boa parte deste crescimento surgiu da cons-
cientização de vários países sobre a importância do seguro 
rural dentro do programa agrícola dos governos. Essa é a 
visão compartilhada pelo executivo da Hannover Re, An-
dreas Bronk, durante palestra ministrada no 5º Encontro 
de Resseguros, realizado em abril no Rio de Janeiro.
“O seguro agrícola é um dos instrumentos de política agrí-
cola mais usados no mundo para reduzir o grau de risco e 
incerteza e, portanto melhorar a alocação de recursos da ati-
vidade rural”, frisou o especialista da Hannover Re, que tem 
uma boa parcela das vendas do resseguro mundial. Com 
44% dos prêmios proveniente dos Estados Unidos, 19% da 
América Latina, 18% da Europa, 16% da Ásia, apenas 1% na 
Austrália - em razão da inexistência do subsidio do seguro 
aos produtos - e 2% dos negócios captados na África. 

climate risk”, adds Ozaki. One of the main objectives 
is to support farmers in their activities, in order to 
mitigate and/or transfer these risks.
Among the now existing initiatives, DGRR/SPA is 
responsible for formulating and implementing the 
PSR, and agricultural risk studies that aim to sup-
port the programs of agricultural insurance and ag-
ricultural security, which includes the Agricultural 
Activity Guarantee Program (PROAGRO). Addi-
tionally, PROAGRO, administered by the Central 
Bank, also protects signif icant part of the Brazilian 
production to ensure the removal of f inancial obliga-
tions related to rural credit operation costing, whose 
settlement is hampered by the occurrence of natural 
disasters, pests and diseases that affect livestock and 
plantations. (By Valeria Vilela. Support by Inez De 
Podesta / Map Office of Communication)

SOCIAL POLICY INSTRUMENT

Rural insurance premiums reaches US$ 25 billion 
around the world. Much of this growth came from 
the awareness of various countries on the importance 
of agricultural insurance in the agricultural program 
of the government. This is the view shared by the ex-
ecutive of the Hannover Re, Andreas Bronk, during 
a lecture given at the 5th Meeting of Reinsurance, 
held in April in Rio de Janeiro.
“Agricultural insurance is one of the policy tools 
most used in the world to reduce the degree of risk 
and uncertainty and therefore improve the alloca-
tion of resources of rural activity”, said the expert of 
Hannover Re, which has a good portion of sales in 
the global reinsurance. With 44% of premium from 
the United States, 19% in Latin America, 18% from 
Europe, 16% Asia, only 1% in Australia - because 
of lack of insurance to subsidy products - and 2% of 
businesses picked up in Africa.
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PREVENÇÃO OMBUDSMANOUVIDORIA

A OUVIDORIA É um ca-
nal direto de comunicação e 
informação, que orienta, ouve 
críticas e sugestões do público. 
No Sincor-SP, o ouvidor é o ex-
-presidente da entidade Octávio 
Milliet, que possui a retaguarda 
de uma assistente, Valéria Maia. 
“Para exercer minha função, 
sirvo-me de todas as áreas do 
sindicato, como as 26 comissões 
técnicas compostas por cole-
gas experts em cada ramo, do 
Disque Sincor, da Assessoria 
Técnica e do Departamento Ju-
rídico. Reporto-me diretamente 
à presidência do Sincor-SP”, ex-
plica Milliet.
Segundo o ouvidor, as suas atri-
buições são diferentes do ‘tra-
dicional’ porque recebe não só 
processos relativos à atuação do 
sindicato (pouquíssimos), como 
em casos de descontentamento 
de soluções dadas pelo Disque 
Sincor ou por alguma segurado-
ra. Também há casos de denun-
cia de ação predatória ou ilegal por parte de agentes do 
mercado e de fora dele. Milliet, contudo, lembra que a 
Ouvidoria é uma área estratégica do sindicato dos corre-
tores paulista.
“Nossa proposta é transformar a cultura da reclamação 
em uma cultura de cooperação e de participação, preva-
lecendo, nas relações entre as partes envolvidas, o bom 
senso, a ética e o respeito à diversidade. Estamos sem-
pre construindo pontes entre as partes e transformando 
a Ouvidoria no caminho mais rápido entre o Sincor-SP 
e seus associados”, ressaltou. Milliet afirma que sem-
pre acompanha a atividadedos “colegas reclamantes”, 
detectando eventuais falhas com mais frequência e 
que possam ser corrigidas por meio de artigos publica-
dos na mídia.
O ouvidor considera toda e qualquer manifestação “perti-
nente”. “Desde nossa posse, em maio de 2014, recebemos 
328 reclamações, tendo revertido 244 delas. Nossa média 
de resposta é de até 15 dias, dependendo da complexida-
de do caso”, diz. Contudo, o ouvidor lembra que vários 
casos são resolvidos em menos de uma semana.

THE OMBUDSMAN IS a 
direct channel of communi-
cation and information, which 
guides, listens to criticism and 
suggestions from the public. 
At Sincor-SP, the ombudsman 
is the entitiy’s former presi-
dent Octávio Milliet, and the 
assistant, Valeria Maia. “To 
perform my job, I participate 
in areas of the union, the 26 
technical committees com-
posed of experts colleagues in 
each branch, the Dial Sincor, 
the Technical Assistance and 
Legal Department. I report 
directly to the CEO of Sin-
cor-SP”, says Milliet.
According to the ombuds-
man, his duties are different 
from ‘traditional’ because he 
receives not only cases relat-
ing to union action (very few), 
as in cases of dissatisfaction 
solutions given by Dial Sincor  
or by any insurer. There are 
also cases of denunciation 

of predatory or illegal action by market participants  
and out of it. Milliet, however, remember that the 
Ombudsman is a strategic area of the Union of São 
Paulo brokers.
“Our proposal is to transform the culture of complaint 
in a culture of cooperation and participation, prevail-
ing in relations between the parties involved, common 
sense, ethics and respect for diversity. We are always 
building bridges between the parties and turning the 
Ombudsman the fastest route between the Sincor-SP 
and its members”, he said. Milliet states that he always 
accompanies activities regarding “fellow complainers”, 
detecting any failures more often and that can be cor-
rected through articles published in the media.
The Ombudsman considers any “relevant” manifes-
tation. “Since our inauguration in May 2014, we re-
ceived 328 complaints, with 244 of them reversed. 
Our response average is up to 15 days depending on 
the complexity of the case”, he says. However, the 
Ombudsman points out that several cases are resolved 
in less than a week.

A voz do corretor de seguros
The insurance broker’s voice

Ouvidor do Sincor-SP, Octávio Milliet

Ombudsman Octávio Milliet
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RE-ELECTIONREELEIÇÃO

NA MANHÃ DE 6 de setembro, o Clube dos Cor-
retores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) realizou 
Assembleia-Geral Extraordinária para eleger sua di-
retoria para a gestão 2016/2018. A chapa liderada pelo 
atual mentor Adevaldo Calegari foi reeleita por acla-
mação. No mesmo dia, durante almoço com a presença 
de associados, no Circolo Italiano, Calegari anunciou 
seu novo mandato. “Com muito orgulho e respeito a 
todos vocês, por terem acreditado no nosso trabalho, 
continuaremos à frente do Clube pelos próximos dois 
anos”, disse. Embora tenha exercido a mentoria da en-
tidade pelo período de cinco meses em 2014, após a 
renúncia de Alexandre Camillo, que se afastou para 
concorrer à eleição no Sincor-SP, Calegari cumpriu 
uma única gestão.
Sua gestão foi marcada por novidades, como a apre-
sentação de temas inéditos nos almoços mensais e a 
participação de empresas prestadoras de serviços, além 
da realização de encontros externos. Além de Calega-
ri, permanecem na diretoria o secretário Evaldir Bar-
boza de Paula e a presidente da Junta Fiscalizadora 
Luciana Ferreira. Para completar o quadro, a diretoria 
ganhou o reforço de três novos membros: Flavio Bevi-
lácqua Bosisio, Jorge Teixeira Barbosa e Paulo Schro-
eder. “Relutei um pouco, devido à grande responsa-
bilidade que representa, mas aceitei o compromisso 
de tornar esta gestão melhor que a anterior”, disse o 
secretário Evaldir. 

IN THE MORNING of September 6, the São Pau-
lo Club of Insurance Brokers (CCS-SP) held an Ex-
traordinary General Meeting to elect its board for 
the management 2016/2018. The panel led by cur-
rent mentor Adevaldo Calegari was re-elected by ac-
clamation. In the same day, during lunch with the 
presence of members, at the Circolo Italiano, Cale-
gari announced his new mandate. “With great pride 
and respect to all of you for believing in our work, 
we will continue ahead of the club for the next two 
years”, he said. Although it has exercised the mentor-
ship of the entity over a f ive-month period in 2014, 
after the resignation of Alexandre Camillo, who left 
to run for election in the Sincor-SP, Calegari ful-
f illed a single management.
His tenure was marked by innovations, such as pre-
sentation of original themes in monthly lunches and 
participation of service providers, in addition to hold-
ing external meetings. Besides Calegari, remains on 
the board secretary Evaldir Barboza de Paula and the 
chairman of the Joint Supervisory Luciana Ferreira. 
To complete the picture, the board has won the sup-
port of three new members: Flavio Bevilácqua Bosi-
sio, Jorge Teixeira Barbosa and Paulo Schroeder. “I 
was reluctant a little because of the great responsibil-
ity that is, but I accepted the commitment to make 
this better management than the previous one”, said 
secretary Evaldir.

Reconhecimento garante novo biênio
Recognition ensures new biennium

Nova diretoria do Clube: Jorge Teixeira Barbosa, Evaldir Barboza de Paula, Adevaldo Calegari, Luciana Ferreira e Flávio Bosisio
New board of the club: Jorge Teixeira Barbosa, Evaldir Barboza de Paula, Adevaldo Calegari, Luciana Ferreira and Flavio Bosisio
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READINGLEITURA

O DIRETOR DA AIG 
Consultoria Brasil, Alfredo 
Chaia, lançou recentemente 
em São Paulo o livro Análi-
se de Risco Parametrizada, 
em coautoria com profis-
sionais ligados à academia, 
negócios e seguros. A obra 
é uma espécie um manual 
prático e atualizado sobre 
mitigação e gerenciamento 
de riscos no mercado. Além 
de Chaia, assinam o projeto 
Nelson Ricardo Fernandes 
da Silva, Lázaro Ramos Ju-
nior e o professor José Au-
gusto Guagliardi.
Análise de Risco Parame-
trizada propõe um modelo 
de análise voltado a dife-
rentes empresas, indepen-
dentemente de sua natureza 
ou porte, com metodologia 
comprovada em projetos da 
GV Consult, da Fundação 
Getúlio Vargas, e que agora 
foi refinada sob fundamen-
tação teórica. “O livro trata 
o seguro como um dos me-
canismos de transferência 
financeira do risco. Além de 
oportunidade para expandir ganhos, riscos representam 
potencial impacto financeiro, e o empreendedor precisa 
de mecanismos de proteção contra perdas além de sua 
capacidade ou apetite a riscos”, explica Chaia.
A obra ainda presta serviço ao corretor ao mostrar, 
além da análise e do diagnóstico, indicações de como 
estabelecer patamares de retenção de risco, já que as 
empresas estão cada vez mais expostas. O limite de re-
tenção do risco é uma agenda frequente entre clientes, 
corretores e seguradores e são frequentes os debates e 
dúvidas relativas ao limite de franquia que o segurado 
pode arcar, por exemplo. “Para o corretor de seguros, o 
livro é formidável, pois se apresenta como manual na 
hora que o profissional precisa responder essas questões 
ao cliente”, ressalta Chaia.O livro está disponível para 
compra nas livrarias Saraiva, Cultura e Martins Fontes. 
Preço: R$ 30.

THE DIRECTOR OF 
AIG Consulting Brasil, 
Alfredo Chaia, recently 
launched in São Paulo the 
book Parameterized Risk 
Analisis, co-authored with 
professionals involved in ac-
ademia, business and insur-
ance. The work is a  practi-
cal manual and updated on 
mitigation and risk manage-
ment in the market. Besides 
Chaia, participated Nelson 
Ricardo Fernandes da Sil-
va, Lázaro Ramos Junior 
and Professor José Augusto 
Guagliardi.
Parameterized Risk Analysis 
proposes an analytical mod-
el aimed at different com-
panies, regardless of their 
nature or size, with proven 
methodology on projects of 
GV Consult, from Getu-
lio Vargas Foundation, and 
now has been ref ined un-
der theoretical foundation. 
“The book deals with in-
surance as one of f inancial 
risk transfer mechanisms. In 
addition to opportunities to 

expand earnings, risks represent potential f inancial 
impact, and the entrepreneur needs loss protection 
mechanisms beyond their ability or appetite to risk”, 
said Chaia.
The book also provides service to the broker to show, 
as well as analysis and diagnosis, indications of how 
to establish risk retention levels, as companies are in-
creasingly exposed. Risk retention limit is a common 
agenda between customers, brokers and insurers and 
are frequent debates and questions about the deduct-
ible limit the insured can afford, for example. “For 
the insurance broker, the book is great, because it’s a 
handy manual when the professional needs to answer 
these questions to customers”, says Chaia. The book 
is available in bookstores Saraiva, Cultura and Mar-
tins Fontes. Price: R$ 30.

Manual sobre gerenciamento de riscos

Manual on risk management

A. Chaia: obra trata o seguro como um dos mecanismos de 
transferência financeira do risco; no destaque a capa do livro

A. Chaia: the book takes insurance as one of financial risk 
transfer mechanisms; Featured in the book cover
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OPINIONOPINIÃO 

A estratégia para transformação 
de valor no sistema de saúde

The strategy for value transformation 
in the health system

Passados 38 anos dedicados 
ao mercado segurador, estou 
atuando neste último ano no 
negócio de consultoria e cor-
retagem em gestão de benefí-
cios, mais especif icamente a 
área de saúde.  P e r c e b e - s e 
que no mundo inteiro este se-
tor está se debatendo com o 
aumento constante dos custos 
e a insatisfação dos usuários. 
Segundo o Idec (Instituto 
Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor), os consumidores 
não estão satisfeitos com os 
serviços de planos de saúde. 
Nos últimos anos as recla-
mações contra as compa-
nhias de saúde aumentaram 
60% somente na capital de 
São Paulo. 
Para as seguradora/operado-
ras, a luta é constante contra 
os custos crescentes. Neste 
círculo vicioso, perdem to-
dos, desde as companhias, os 
estipulantes, os usuários e a 
classe médica que terão rendimentos mais baixos. 
Vejam que, cada vez mais, se consolida o conceito da 
“ judicialização” da saúde no Brasil como mecanis-
mo de autodefesa do consumidor.
Lideres do setor vem tentando inúmeras mudanças 
– atacando as fraudes e reduzindo erros. No Brasil, 
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
cria e aplica códigos de conduta, fazendo dos pa-
cientes melhores consumidores, implementando 
registros médicos eletrônicos – mas nenhum teve 
muito impacto. O sinal vermelho para a situação 
atual pode signif icar rupturas difíceis de corrigir, 
tais como abalo na conf iança dos usuários, danos à 
reputação das seguradoras/operadoras com queda na 

After 38 years dedicated to 
the insurance market, I have 
been in consulting and bro-
kerage business for benefits 
management in the last year, 
specifically the health area. It 
is noticeable worldwide that 
the sector is struggling with 
increasing costs and dissat-
isfaction of users. According 
to Idec (Brazilian Consumer 
Protection Institute), con-
sumers are not satisfied with 
the health insurance services. 
In recent years complaints 
against health companies in-
creased by 60% only in the 
capital of São Paulo.
For insurance/operators, the 
struggle is constant against ris-
ing costs. In this vicious circle, 
everyone loses: from compa-
nies, policyholders, members 
and the medical profession 
who have lower incomes. In-
creasingly consolidating the 
concept of “legalization” of 

health services in Brazil as a customer self-defense 
mechanism.
Industry leaders have tried numerous changes - at-
tacking fraud and reducing errors. In Brazil, the Na-
tional Health Agency (ANS) creates and applies codes 
of conduct, making the consumers better patients, im-
plementing electronic medical records - but none had 
much impact. The red light to the current situation can 
mean difficult disruptions to correct, such as weaken-
ing the trust of users, damage the reputation of the 
insurance companies/operators with falling demand 
for goods and services and lawsuits by disagreements 
on the specifications of products delivered.
It’s time to rethink the strategy. I understand that the 

Jorge Abel Peres Brazil é diretor da Brisk Consultoria em 
Seguros e acadêmico da Ansp
Jorge Abel Peres Brazil is director of Brisk Insurance 
Consulting and a Ansp member
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OPINIONOPINIÃO 

demanda de produtos e serviços e ações judiciais por 
desentendimentos nas especif icações dos produtos 
recebidos. 
É hora de repensar a estratégia. Entendo que a 
integração da cadeia de valor no sistema de saúde 
seja o caminho. O centro das atenções deveria ser 
os pacientes e o objetivo, o de criar valor agregado, 
buscando melhores resultados e custos menores. Os 
prestadores de serviços que agregarem valor serão 
mais competitivos. Acredito que um novo modelo 
estratégico estará sustentado na combinação de al-
guns componentes, como pensar nas condições de 
saúde dos pacientes em vez de simplesmente pensar 
nas especialidades médicas, mensurar os custos e 
resultados para cada paciente e criar produtos (pa-
cotes) com preços que considerem o ciclo completo 
de serviços. 
O papel do gestor de benefícios (corretor/consultor) 
completa está relação ao transformar ideias em con-
ceitos viáveis de negócios para a área de recursos 
humanos. Assim, há o fortalecimento da comunica-
ção desta com seus colaboradores, ao facilitar roti-
nas operacionais e realizar movimentação cadastral, 
auxiliando na orientação aos usuários sobre o corre-
to uso do seu benefício, acompanhamento dos casos 
crônicos e auxílio na busca constante do equilíbrio 
dos contratos.
Entendo que na maioria das seguradoras/operado-
ras praticamente não existam informações precisas 
sobre o custo de todo o ciclo de tratamento de um 
paciente com determinada patologia. Esta realida-
de também é válida para as empresas (estipulantes) 
que contratam planos de saúde para seus funcioná-
rios. Os custos indiretos, como o absenteísmo, não 
são medidos. 
Por exigência mercadológica, seguradoras e ope-
radoras fragmentam seus serviços com a promessa 
de estar mais próximo do consumidor. Na verdade, 
uma boa jogada de marketing, mas uma estratégia 
em termos de criação de valor. É essencial concen-
trar o volume para criar unidades integradas e es-
pecializadas para determinados tratamentos e com 
isso, evitar a duplicação de esforços e a inevitável 
inef iciência. A questão reside em como pensar no 
cliente/paciente e suas necessidades e, assim, for-
necer num mesmo ambiente o ciclo completo de 
atendimento para atender suas condições de saúde. 
Especialistas com um objetivo comum: maximizar 
os resultados do paciente e reduzir drasticamente 
tempo e recursos.
O momento que atravessamos pode representar a 
oportunidade de romper com os modelos tradicio-
nais do negócio de saúde. Desta forma, haverá au-
mento do dinamismo e a competitividade do merca-
do. Todos os operadores deveriam estimular, atrair 
boas ideias e desenvolvê-las de forma ambiciosa para 
transformá-las em grandes negócios.

integration of the value chain in the health system is 
the way. The center of attention should be the patients 
and the goal, to create aggregate value, searching for 
better results and lowering costs. Service providers 
that add value will be more competitive. I believe that 
a new strategic model will be sustained in the combi-
nation of some components, such as thinking about 
the health conditions of patients rather than simply 
thinking in medical specialties, measure the costs and 
results for each patient and create products (packages) 
with prices to consider the full cycle services.
The role of benefits manager (broker/consultant) is to 
transform ideas into viable business concepts to the 
human resources sector. Thus, there is the strength-
ening of communication with its employees, facilitat-
ing operational routines and perform data collection, 
helping to guide employees on the proper use of bene-
fits, monitoring chronic cases and help in the constant 
search for contract balance.
I understand that most insurance companies/operators 
there have inaccurate information about the cost of the 
entire course of treatment of a patient with a particu-
lar disease. This reality also applies to companies (pol-
icyholders) that hire health plans for their employees. 
Indirect costs, such as absenteeism, are not measured.
By regulation requirement, insurers and operators 
fragment their services with the promise of being clos-
er to the consumer. In fact, a good marketing ploy, a 
strategy in terms of value creation. It is essential to 
focus the volume to create integrated and specialized 
units for certain treatments and thereby avoid duplica-
tion of effort and the inevitable inefficiency. The ques-
tion is how to think about the client/patient and their 
needs and thus provide in the same environment, the 
full cycle of care to meet their health needs. Experts 
with a common goal:  maximize patient outcomes and 
dramatically reduce time and use of resources.
Currently, this may represent the opportunity to break 
away from the traditional models of health business. 
Thus, there will be increasing dynamism and competi-
tiveness in the market. All operators should encourage 
to attract good ideas, and develop them in an ambi-
tious way to turn them into big business.

É hora de repensar a estratégia. O 
centro das atenções deveria ser os 
pacientes e o objetivo, o de criar 
valor agregado
It’s time to rethink the strategy. The 
center of attention should be the 
patients, and the goal to create 
aggregate value
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CAPA

UMA EMPRESA DE olho 
nas tendências do mercado e 
focada em oferecer os melhores 
serviços para seus clientes: assim 
é a Previsul Seguradora. Com 
110 anos de atuação no Brasil e 
4.150 corretores cadastrados, a 
empresa está presente em nove 
estados brasileiros, oito sucur-
sais e oito escritórios, além da 
matriz em Porto Alegre (RS). O 
atendimento personalizado e fo-
cado no corretor é o diferencial 
da companhia no mercado. “A 
Previsul é uma das poucas em-
presas brasileiras com mais de 
cem anos. Chegar aos 110 anos 
é louvável, uma vez que ela se 
mostra com a vitalidade de uma 
empresa recém-criada, inserida 
em um ramo muito tradicional, 
o de seguros, e que consegue se 
reinventar e enxergar novos de-
safios”, destaca o diretor-presi-
dente, Renato Pedroso.
Nestes 110 anos, a companhia 
trilhou uma trajetória de sucesso 
no mercado, tornando-se refe-
rência em seguro de pessoas. Isso 
é resultado de muito trabalho e 
de um movimento de evolução 
que teve início em 2013, quando a empresa começou a re-
ver a sua forma de fazer e de pensar, com uma promessa de 
marca que apresenta a Previsul como uma nova geração de  

THE COMPANY AIMS 
on market trends, focused on 
offering the best services to its 
customers: this is the Previsul 
Seguradora. With 110 years of 
operations in Brazil and 4,150 
registered brokers, the compa-
ny is present in nine brazilian 
states, eight branches and eight 
offices in addition to the head-
quarters in Porto Alegre (RS). 
The personalized and focused 
service for brokers is the com-
pany’s advantage in the market. 
“Previsul is one of the few Bra-
zilian companies with over one 
hundred years of operations. 
Reaching 110 years is com-
mendable, since it shows the 
vitality of a newly created com-
pany, set in a very traditional 
industry such as insurance, and 
that can reinvent itself and see 
new challenges”, states CEO 
Renato Pedroso.
In these 110 years, the company 
has blazed a successful experi-
ence in the market, becoming a 
reference for personal insurance. 
This is a result of hard work, an 
evolving movement that began 

in 2013, when the company started to review the way 
of doing and thinking insurance. A branding promise 
of presenting Previsul as a new generation of insurance 

Com foco no futuro, Previsul Seguradora 
comemora 110 anos

Focused on the future, Previsul Seguradora 
celebrates 110 years of operations 

Empresa passa por um movimento de evolução e se apresenta como uma nova geração de 
companhia muito mais simples, fácil, flexível, moderna e inovadora

The company is going through an evolutionary movement and presents itself as a new 
generation, simpler company, easy, flexible, modern and innovative

Renato Pedroso  
diretor - presidente (CEO) da Previsul Seguradora
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seguradora muito mais simples, fácil, flexível, moderna 
e inovadora. 
Este momento de evolução será apresentado na XVII 
edição do Conec (Congresso de Corretores de Seguros), 
evento organizado pelo Sincor- SP e que acontece de 6 a 
8 de outubro, no Palácio Convenções Anhembi, em São 
Paulo. Esta será a segunda participação da Previsul no 
evento. Neste ano, a seguradora levará ao seu estande um 
ambiente moderno, traduzindo o momento de evolução 
da empresa, por meio de ações de experiência e perso-
nalização. Segundo Pedroso, a evolução está ocorrendo 
em duas grandes frentes: tecnologia, inovação e cultura 

much more simple, easy, flexible, modern and innovative.
A moment of evolution, presented at the XVII edition of 
Conec (Insurance Brokers Congress), an event organized 
by Sincor- SP, from 6 to 8 October at the Anhembi Con-
ventions Center, in São Paulo. This will be the second 
participation of Previsul in the event. This year, the in-
surance company will take a stand as modern, reflecting 
the company’s evolution, through experience and cus-
tomization actions. According to Pedroso, evolution is 
taking place on two major fronts: technology innovation 
and organizational culture.
“We are focused on optimizing the operating process-

Matriz em Porto Alegre: pujança de uma companhia que ultrapassou um século de existência
Headquarters in Porto Alegre strengthens the company that surpassed a century of existence
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organizacional. “Estamos focados em otimizar os pro-
cessos de operação, investindo na evolução dos sistemas, 
impactando diretamente os setores administrativo, fi-
nanceiro, cotações e comercial. Queremos ser vanguarda 
no mercado e estamos investindo para disponibilizar ao 
corretor canais tecnológicos para atender cada vez me-
lhor os consumidores”, afirma o presidente, destacando 
que a empresa está trabalhando em uma ferramenta de 
cotação online dos produtos da Previsul que estará dis-
ponível a partir de 2017 para os corretores de seguros. 
“Isso trará mais agilidade ao atendimento, uma vez que 
o corretor terá a cotação imediata do seguro e poderá se-
lecionar os tipos de cobertura e assistências,” destaca Pe-
droso. Com esta nova plataforma, a Previsul se aproxima 
ainda mais do corretor e oferece uma ferramenta ágil e 
simples que trará mais autonomia e, consequentemente, 
novos negócios.
Outra novidade é o lançamento do aplicativo próprio da 
Previsul, que trará mais facilidade ao segurado na hora 
de encontrar os benefícios e descontos do Cartão de Van-
tagens. Pelo aplicativo, é possível acessar uma série de 
benefícios na área da saúde e beleza, educação e capacita-
ção, entretenimento, varejistas online, viagens e turismo 
e outras categorias. O cartão conta com uma extensa rede 
de convênios e descontos. São mais de 600 marcas par-
ceiras no Brasil e outras duas mil em toda América Lati-
na. Para aproveitar tudo que o app oferece, basta baixar o 
aplicativo pelo Google Play (para celulares Android) ou 
Apple Store (para celulares IOS).

Desenvolvimento e inovação

Os colaboradores são o maior patrimônio para a Previ-
sul. Por isso, o investimento no capital humano é uma 
das frentes deste movimento de evolução, por meio do 
programa de desenvolvimento de pessoas que oportuniza 
resultados mais efetivos para as equipes. “Temos o nosso 
programa +360º de inovação, e buscamos internamente e 
no mercado talentos que possam agregar tecnologia e no-
vas formas de pensar, trazendo inovação e modernidade 
para a empresa”, diz Pedroso.
Outra frente de desenvolvimento do ambiente de traba-
lho é a mudança da cultura organizacional. “Estamos 
oferecendo ao colaborador um local de trabalho alinhado 
com o futuro. Por isso, estamos reformando o prédio da 

es, investing in the development of systems, directly 
impacting the administrative, financial, quotations and 
commercial sectors. We want to be cutting edge in the 
market and we are investing to provide the broker tech-
nological channels to better serve consumers”, said the 
president, noting that the company is working on an on-
line quote tool of Previsul products that will be available 
from 2017 for insurance brokers. “This will bring more 
agility to service since the broker will have instant quote, 
choosing types of coverage and assistance”, highlights 
Pedroso. With this new platform, Previsul approaches 
brokers even further, offering a fast and simple tool that 
will bring more autonomy and hence new businesses.
Previsul is launching its own application that will help 
the insured to find the benefits and discounts on the 
‘Benefits Card’. In the application, customers can ac-
cess a number of benefits in health and beauty, educa-
tion and training, entertainment, online retailers, travel 
and tourism and other categories. The card has an ex-
tensive network of agreements and discounts. More than 
600 partner brands in Brazil and two thousand in Latin 
America. To take advantage of everything the app offers, 
simply download the app from Google Play (for Android 
phones) or Apple Store (for iOS mobile phones).

Development and innovation

Employees are Previsul’s greatest asset. Therefore, in-
vestment in human capital is one of the fronts of this 
evolution movement, through a development program 
that provides opportunities, and effective results for the 
teams. “We have our program + 360 ° innovation, and we 
look internally and market talent that can add technol-
ogy and new ways of thinking, bringing innovation and 
modernity to the company”, says Pedroso.
Another area of development for the working environ-
ment is changing the organizational culture. “We are of-
fering the employees a workplace aligned with the future. 

During 110 years, 
the company blazed 
a successful path, 
becoming reference in 
personal insurance, the 
result of a lot of work 
and an evolution path 
that began in 2013

Nestes 110 anos, a companhia trilhou 
uma trajetória de sucesso no mercado, 
tornando-se referência em seguro de 
pessoas, resultado de muito trabalho 
e de um movimento de evolução que 
teve início em 2013

CAPA
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matriz. Saem as paredes e divisórias e entra a estrutura 
Open Space. A implementação desta estrutura moder-
na e sem paredes está relacionada à evolução em rela-
ção à comunicação interna dentro da empresa. Dessa 
forma, o fluxo de informações torna-se mais dinâmico, 
aumentando o bem-estar dos funcionários, uma vez que 
todos trabalham de forma unificada”, afirma o diretor-
presidente.
O executivo destaca ainda que o novo ambiente, onde 
não existem mais salas e divisórias, melhora o trabalho 
em equipe, facilita a comunicação, agiliza os processos, 
aproxima os colaboradores, proporciona mais conexão 
entre as áreas e aumenta a diversidade de visões e opini-
ões, uma vez que une pessoas com conhecimentos multi-
disciplinares.O ambiente foi todo personalizado com as 
cores da marca da Previsul, usando os pilares do endo-
marketing como inspiração para a construção da comu-
nicação visual em cada andar. O design foi pensado para 
poder se adequar às necessidades de cada setor.

História

A Previsul Seguradora foi fundada em 1906 como Com-
panhia de Seguros Previdência do Sul, pelo Banco da 
Província do RS e pelo Banco Nacional do Comércio. 
Em 1971, passou a fazer parte do grupo Sul América 
Seguradora e em 1973, foi adquirida pelo Grupo Aplub 
– Associação dos Profissionais Liberais Universitários do 
Brasil. Já, em 2006, seu controle acionário passou para 
a Consulfac – uma sociedade gestora de participações 
societárias. E, em 2013, teve suas ações adquiridas pela 
Caixa Seguradora, quando adotou um novo posiciona-
mento de mercado, com foco em flexibilidade, simplici-
dade, inovação e modernidade.

Therefore, we are renovating the headquarters building. 
Walls and partitions are gone, now with the ‘open space’ 
structure. The implementation of this modern structure 
and without walls is related to developments in relation 
to internal communication within the company. Thus, 
the flow of information becomes more dynamic, increas-
ing employee’s well-being, since all work in a unified 
way”, said the CEO.
The executive also pointed out that the new environment, 
where there are no more rooms and walls, improved 
teamwork, facilitates communication, streamlines pro-
cesses, approaches employees, provides more connection 
between areas and increases the diversity of views and 
opinions, since it unites people with multidisciplinary 
knowledge. The atmosphere totally personalized with 
Previsul’s brand colors, using the internal marketing pil-
lars as inspiration for the construction of the visual com-
munication on every floor. Design conceived to fit the 
needs of each sector.

History

Previsul Seguradora was founded in 1906 as Companhia 
de Seguros Previdência do Sul, by Banco da Província 
do RS and by Banco Nacional do Comercio. In 1971, 
became part of Grupo Sulamerica Seguros and in 1973, 
acquired by Aplub Group - Association of Liberal Uni-
versity Professionals of Brazil. In 2006, control taken by 
Consulfac - a holding equity company. In 2013, shares 
acquired by Caixa Seguradora when it adopted a new 
market positioning, focusing on flexibility, simplicity, 
innovation and modernity.

Estrutura Open Space está relacionada à evolução em relação à comunicação interna dentro da empresa
‘Open Space’ structure related to developments in relation to internal communication within the company

COVER
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DESDE O DIA 1º de agos-
to, os corretores de seguros es-
tão se associando ao Instituto 
Brasileiro de Autorregulação 
do Mercado de Corretagem de 
Seguros, Resseguros, Capitali-
zação e de Previdência Com-
plementar Aberta (Ibracor). 
Nos dez primeiros dias úteis 
de funcionamento da entidade, 
142 profissionais tiveram sua 
adesão confirmada ao Ibracor. 
Este número, considerado ex-
pressivo, poderia ser ainda bem 
maior, uma vez que, no proces-
so de análise, 168 pedidos fo-
ram devolvidos aos interessados 
por incompatibilidade de infor-
mações contidas no cadastro da 
Superintendência de Seguros 
Privados (Susep). 
“Esses corretores, se fossem 
procurados pela Susep, por 
qualquer razão, estariam su-
jeitos a responder a processo 
administrativo disciplinar por 
embaraço à fiscalização”, aler-
ta o presidente da autorregu-
ladora, Paulo dos Santos. A criação do Ibracor retira 
da Susep a exclusividade na fiscalização dos corretores. 
Pelas circunstâncias atuais, o instituto deverá operar 
dentro do modelo de adesão voluntária. O site da en-
tidade (www.ibracor.org.br) está recebendo inscrições  
dos corretores. 
Paulo dos Santos destaca que o profissional que se ins-
crever até o final deste ano estará isento das contribui-
ções inicial e de manutenção dos exercícios de 2016 e 
2017, seja pessoa física ou jurídica. Feito o cadastro, o 

SINCE AUGUST 1, in-
surance brokers are joint-
ing the Brazilian Institute of 
Self-Regulation of Insurance 
Brokerage Market, Reinsur-
ance, Capitalization and Open 
Pension Funds (Ibracor). In 
the first ten working days of 
the entity’s operations, 142 
professionals have confirmed 
their adherence to Ibracor. 
This number, considered sig-
nificant, could be even much 
higher, since the admission 
process, 168 applications were 
returned to interested parties 
by incompatibility informa-
tion, registered by the Super-
intendency of Private Insur-
ance (Susep).
“These brokers, if they were 
wanted by Susep, for any 
reason, would be subject to 
respond to administrative 
disciplinary proceedings for 
obstacles to monitoring”, 
warns the president of the 
self-regulatory entity, Paulo 

dos Santos. The creation of Ibracor takes from Susep 
the exclusivity in the inspection of brokers. Under the 
current circumstances, the institute will operate with-
in the voluntary model. The entity’s website is accept-
ing applications from brokers (www.ibracor.org.br).
Paulo dos Santos highlights that the professionals reg-
istering until the end of this year will be exempt from 
the initial contribution and maintenance of the 2016 
and 2017 exercises, whether personal or legal entity. 
Upon registration, the system generates a password 

Pronto para receber corretores

Ready for brokers

Mais de 140 profissionais aderiram ao Ibracor. Este número pode crescer
More than 140 professionals have joined Ibracor. This number may increase

Da Redação
By writing team

Paulo dos Santos: corretor que se inscrever até o final 
do ano estará isento das contribuições inicial e de 
manutenção dos exercícios de 2016 e 2017
Paulo dos Santos: brokers signing up until the end of the 
year will be exempt from the initial contribution and 
maintenance of the 2016 and 2017 exercises
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sistema gera uma senha a ser enviada de volta ao e-mail 
informado. Com esta senha, o corretor poderá entrar no 
portal, procurar o cadastro em “associados” e solicitar 
sua associação ao instituto. “Para tanto, basta que seus 
dados informados estejam atualizados junto ao cadastro 
da Susep”, observa o dirigente.
Segundo o presidente do instituto, é condição neces-
sária a adesão do profissional ao código de ética, po-
dendo fazê-lo eletronicamente, quando enviar o pedido 
de associação. O site do Ibracor divulga todas as infor-
mações necessárias para os profissionais se associarem, 
além das ações do órgão e ainda as orientações quan-
to ao enquadramento correto às normas legais e regu-
lamentares. 
Em um trabalho de supervisão indireta, os dados infor-
mados no cadastro dos solicitantes estão sendo, de ime-
diato, conferidos com os constantes no cadastro da Su-
sep. Em caso de qualquer divergência, o fato é apontado 
aos profissionais que são orientados a atualizar os dados 
junto à entidade supervisora.Paulo salienta ainda que 
os dados da autorreguladora estão disponíveis para pes-
quisas, sobretudo de seguradoras que desejam saber se 
um determinado corretor de seguros é associado.

Entidade auxiliar da Susep

O Ibracor é uma entidade autorreguladora instituída na 
forma da Lei Complementar nº 137, de 2010, Resolução 
CNSP nº 233, de 2011, e Circular Susep nº 435, de 2012 
que funciona como entidade auxiliar o órgão.Sua sede é 
no Rio de Janeiro. Na opinião do diretor de Fiscaliza-
ção do Ibracor, Paulo de Tarso Meinberg, o objetivo da 
entidade é orientar os corretores nas melhores práticas 
de sua atividade. “Quando a Susep procura o corretor 
é porque recebeu uma denuncia e se prepara para abrir 
processo e aplicar uma penalidade. O Ibracor pretende 
atuar junto ao nosso associado, orientando no sentido 
de como sanar seus problemas, prevenindo eventuais 
processos da superintendência”, explica.
Na visão de Meinberg, o instituto é reconhecido como 
um certificador de qualidade, colaborando com a autar-
quia federal na supervisão da atividade do corretor. E 
assinala: “O Ibracor tem muito a contribuir com os cor-
retores de seguros, orientando em relação às melhores 
praticas profissionais e cumprimento das normas. Va-
mos atuar em todo Brasil de forma preventiva”, garantiu 
o diretor.
A diretoria do Ibracor possui a seguinte composição: 
Paulo dos Santos (presidente), Gumercindo Rocha Fi-
lho (diretor administrativo-financeiro) e Paulo de Tarso 
Meinberg (diretor de fiscalização). Suplentes: Adeval-
do Calegari, Júnio Marcos Andrade de Souza Matos 
e Max Konradt Júnior. Membros do Conselho Fiscal: 
Gianni Moreira Azevedo, Jayme Torres Pereira Júnior 
e Júlio Cezar Braga (efetivos); Ricardo Ricci Florentino 
Santos e Kijiro Fujii (suplentes). Ouvidoria: José Vas-
lanv Viana de Oliveira (efetivo) e Marco Antônio Tecles 
Brandão (suplente).

sent back to the e-mail provided. With this password, 
the broker can enter the website, search the member 
of “associates” and request your membership to the in-
stitute. “To do so, just that their reported data are up-
dated by the registration of Susep”, notes the director.
The president stresses although it is a necessary con-
dition to membership the code of ethics, which the 
broker can report electronically when sending the 
association request. The Ibracor website discloses all 
necessary information for professionals to join, in ad-
dition to the actions of the body and also the guide-
lines for proper framework with legal and regulatory 
standards.
In an indirect supervision work, the data entered in the 
register of applicants are immediately checked with 
those in the register of Susep. In case of any dispute, 
the fact is targeted to professionals who are instructed 
to update the data by the supervisory authority. Paulo 
also points out that the self-regulatory data are avail-
able for research, especially insurers who wish to know 
whether a particular insurance broker is associated.

Susep’s auxiliary entity

The Ibracor is a self-regulatory body established in the 
form of Complementary Law No. 137, 2010, CNSP 
Resolution No. 233, 2011 and Susep Circular No. 435, 
2012 which functions as an entity assisting the body. 
Its headquarters is in Rio de Janeiro. According to the 
director of supervision Ibracor, Paulo de Tarso Mein-
berg, the organization’s goal is to guide the brokers 
on the best practices of their activity. “When Susep 
demands the broker that has received a complaint and 
is preparing to open the process and apply a penalty, 
Ibracor intends to work closely with the partner, guid-
ing towards how to remedy their problems, preventing 
any process of oversight”, he explains.
In Meinberg’s vision, the institute recognizes quali-
ty certification, working with the federal agency su-
pervising the brokers’ activities. He points out: “The 
Ibracor has much to contribute to insurance brokers, 
guiding to the best professional practices and compli-
ance. We will work throughout Brazil preventively”, 
said the director.
The board has the following composition: Paulo dos 
Santos (president), Gumercindo Rocha Filho (admin-
istrative and financial director) and Paulo de Tarso 
Meinberg (director of supervision). Alternates: Ade-
valdo Calegari, Júnio Marcos Andrade de Souza Ma-
tos and Max Konradt Junior. Members of the Super-
visory Board: Gianni Moreira Azevedo, Jaime Torres 
Pereira Junior and Julio Cezar Braga (effective); Ricar-
do Ricci Florentino Santos and Kijiro Fujii (alternate). 
Ombudsman: José Vaslanv Viana de Oliveira (effec-
tive) and Marco Antonio Telles Brandão (alternate).
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ENERGIA

O MERCADO SEGU-
RADOR pretende am-
pliar a presença do seguro 
de lucros cessantes no se-
tor elétrico, de acordo com 
Tiago Favarin de Moraes, 
líder da área de energia da 
corretora Marsh, durante 
painel no XV Encontro 
Anual do Comitê do Se-
tor Elétrico da Associação 
Brasileira de Gerência de 
Riscos (ABGR), realiza-
do no final de agosto em 
São Paulo. O trabalho, 
no entanto, exigirá supe-
rar diversos desafios para 
atender às necessidades e 
os receios dos compradores 
do seguro, segundo gesto-
res da área. Com histórico mais robusto na indústria, esse 
seguro apresenta volume de prêmios considerado baixo e 
com poucos negócios nas operações de energia. Uma das 
resistências é o preço. 
Segundo Moraes, a taxa é no mínimo o dobro da apli-
cada às proteções de danos materiais. Com isso, a venda 
fica mais complicada. “A falta de volume de prêmios por 
si só já impacta na contratação”, afirma Marcia Ribeiro, 
coordenadora do Comitê do Setor Elétrico da ABGR. 
Segundo ela, as poucas empresas que contratam o seguro 
são as que têm experiência internacional e já o compram 
em outros países. “E pagam bem por isso”, afirma. “Mas 
lá fora é muito mais econômico do que aqui”. “Há muitas 
variáveis”, diz Ribeiro. “Mensurar isso é algo que precisa 
ser estruturado”. 
O desenvolvimento deste ramo na área, portanto, de-
manda alinhar os interesses dos compradores com o das 
seguradoras, segundo Moraes. “Mas o movimento neste 
mercado está crescendo; as coberturas vão ser cada vez 
mais contratadas”, diz. “Já tive consulta de empresas 
brasileiras, o que até pouco tempo atrás era impensável. 
Entendo que o caminho é de o mercado de property no 
Brasil ter cobertura de lucro cessante para todas as em-
presas [privadas] do setor de energia”. De acordo com ele, 

THE INSURANCE 
INDUSTRY intends to 
expand the presence of 
business interruption in-
surance in the electricity 
sector, according to Ti-
ago Favarin de Moraes, 
head of the energy sector 
of Marsh broker, during 
a panel at the XV Annual 
Meeting of the Electricity 
Sector Committee of the 
Association of Manage-
ment risks (ABGR), held 
in late August in São Pau-
lo. Such work, however, 
will require overcoming 
several challenges to meet 
the needs and fears of in-
surance buyers, according 

to area managers. With more robust track record in the 
industry, such insurance premium volume has been con-
sidered low and few businesses in the energy operations. 
One of the barriers is the cost.
According to Moraes, the rate is at least twice as ap-
plied to the protections of property damage. Thus, the 
sale is more complicated. “The lack of premium volume 
impacts on hiring it”, says Marcia Ribeiro, coordinator 
of the Electricity Sector Committee at ABGR. Accord-
ing to her, the few companies that hire this coverage 
are those who have international experience and already 
have used it in other countries. “And they pay a lot for 
it”, she says. “But out there it is much more economical 
than here”.
“There are many variables”, says Ribeiro. “Measuring 
this is something that needs to be structured”. The de-
velopment of this branch in the area, so demand align 
the interests of buyers with insurers, according to Mo-
raes. “But the movement in this market is growing; 
coverage will be increasingly contracted”. she says. “I’ve 
met with brazilian companies, which until recently was 
unthinkable. I understand that the path for the property 
market in Brazil to adopt interruption coverage for all 
[private] companies in the energy sector”. According to 

Por/by Sueli dos Santos

Seguradoras querem ampliar lucro cessante
Insurers want to expand business  
interruption coverage

ABGR realizou o seu tradicional XV Encontro Anual do Comitê do 
Setor Elétrico em São Paulo
ABGR held its traditional XV Annual Meeting of the Electricity Sector 
Committee in São Paulo
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há grande capacidade e apetite nas seguradoras para de-
senvolver o ramo. 

Fluxo único

Moraes explica que o fluxo financeiro nas empresas de 
energia sofre influência de itens como PLD (Preço de 
Liquidação das Diferenças), MRE (Mecanismo de Re-
alocação de Energia), MRA (Mecanismo de Redução de 
Energia Assegurada), TEO (Tarifa de Energia de Oti-
mização) e RAP (Receita Anual Permitida), que deixam 
o processo mais complexo e geram exposições distintas 
em lucros cessantes — e que também podem ser afetadas 
por medidas do governo ou do órgão regulador. “O Bra-
sil criou um mercado praticamente desconectado entre 
o quanto se gera de energia e o quanto se vai receber de 
lucro”, aponta. 
Até pouco tempo atrás, o nível de exposição a lucros ces-
santes de hidrelétricas e PCHs, por exemplo, era baixo. 
“Com o Mecanismo de Reacolocação de Energia em vi-
gor, era possível ganhar dinheiro mesmo que a operação 
estivesse parada, exemplifica o especialista. Isso mudou 
bastante”, afirma ele, citando o endurecimento das regras 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o con-
sequente aumento de exposição a lucros cessantes.

Vantagens

Moraes cita o que considera alguns bons exemplos já 
concretizados em proteção para empresas de energia feita 
pelo produto. Nos últimos cinco anos houve pagamento 
de indenização que chegou a R$ 200 milhões, sendo que 
80% desse montante decorreu de cláusulas de danos in-
denizáveis por lucro cessante. Num dos casos, parte da 
indenização serviu para a empresa comprar rapidamente 
um novo gerador. 
Segundo Valéria Leite, gerente de riscos e seguros da 
AES Eletropaulo, estudo feito por sua companhia para 
compra de proteção para uma hidrelétrica apontou que 
a relação custo-benefício não era compensadora para a 
empresa. Por outro lado, numa usina térmica, que passa 
períodos em hibernação, a empresa contrata o lucros ces-
santes no momento em que ela entra em operação. “Na 
AES, estamos vendo até que ponto faz sentido colocar 
(esse seguro) nas nossas apólices”, afirmou ao portal Ris-
co Seguro Brasil.
De acordo com o líder da Marsh, a baixa penetração até 
agora desse seguro no setor elétrico decorre basicamente 
de três situações: casos em que o contratante não foi in-
denizado, forte crença na não ocorrência de sinistro e a 
prática de recorrer às negociações políticas com a Aneel 
para resolver problemas. Todos são fatores que sofreram 
alteração, segundo Moraes. As estatais atuam com base 
na Lei de Licitações, o que inviabiliza a formatação de 
apólices de lucros cessantes. “Como não é um produto fe-
chado e demanda negociação, é muito difícil licitar para 
o setor público; então as empresas não contratam”.

her, there is great capacity and appetite for insurance 
companies to develop this business. 

Single stream 

Moraes explains that the financial flow in energy com-
panies is influenced by items such as PLD (Settlement 
of Differences Price), SRM (Reallocation Mechanism 
Energy), MRA (Assured Energy Reduction Mecha-
nism), TEO (Optimization Energy Tariff ) and RAP 
(Permitted Annual Revenue), which make the process 
more complex and generates different exhibitions in 
business interruption - and that may also be affected by 
government measures and regulatory agencies. “Brazil 
has created a market practically disconnected from how 
to generate energy and how much they will get profit”, 
he said. Until recently, the level of exposure to business 
interruption for hydroelectric power plants, for example, 
was down. “With relocation mechanism of energy in 
force, it was possible to make money even if the opera-
tion was stopped”, exemplifies the expert. “That changed 
a lot”, he says, citing the tightening of rules by the Na-
tional Electric Energy Agency (Aneel) and the conse-
quent increase in exposure to business interruption.

Advantages

Moraes cites that he sees some good examples already 
implemented protection for energy companies using the 
product. In the last five years there has been compen-
sation payment that reached R$ 200 million, with 80% 
of this amount was due to provisions of compensable 
damages for business interruption. In one case, part of 
the indemnity served the company to quickly purchase 
a new generator.
According to Valeria Leite, risk and insurance man-
ager for AES Eletropaulo, a study by her company to 
buy protection for a hydroelectric pointed out that the 
cost-benefit ratio was unrewarding for the company. On 
the other hand, a thermal power plant, which goes into 
hibernation periods, the company hires business inter-
ruption when it goes into operation. “At AES, we are 
seeing to what extent it makes sense to hire (the insur-
ance) in our policies”, she said to Risk Insurance Bra-
zil website.
According to Marsh’s director, the low penetration so 
far this insurance in the electricity sector is due basi-
cally to three situations: cases where the contractor was 
not indemnified, strong belief in the non-occurrence of 
a claim and the practice of resorting to political negoti-
ations with Aneel to solve problems. All are factors that 
have been changed, according to Moraes. State owned 
companies act based on the Procurement Law, which 
prevents from hiring business interruption policies. 
“Since it’s not a ready product and demands negocia-
tions, it is very difficult to bid for the public sector; so 
companies do not hire”.
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Nascimento: escritório presta serviço especializado 
visando proteger os interesses dos clientes
Nascimento:  firm provides specialized services to protect 
the interests of customers

Excelência no direito securitário

Excellence in insurance law

Três décadas de bons serviços 
na advocacia especializada. O 
escritório Nascimento, Oli-
veira e Siqueira Advogados, 
fundado pelo doutor Cláudio 
Moreira do Nascimento, com-
pletou recentemente 30 anos 
de atuação no ramo do direi-
to empresarial e securitário, 
atendendo desde casos mais 
simples a casos complexos en-
volvendo grandes riscos.
Segundo o sóciofundador, 
Claudio Nascimento, “este 
marco é resultado de mui-
to trabalho e dedicação a ser 
comemorado, mas há muito 
ainda a ser realizado”. Com 
este propósito, o escritório 
investe na constante atualiza-
ção profissional para “prestar 
serviço especializado de alta 
complexidade visando prote-
ger os interesses dos clientes”.
Nascimento foi advogado do 
Sincor-SP durante o período 
de 1994 a 2005, e coautor do 
livro O Corretor de Seguros à Luz do Novo Código 
Civil. Atualmente preside a Ordem dos Advogados do 
Brasil de São Paulo (Subseção de Santana). Entre os 
vários projetos à frente desta subseção é difundir o co-
nhecimento do direito securitário entre os advogados 
daquela região da capital paulista.
O escritório atende o mercado consumidor de segu-
ros em geral, nas áreas cível contenciosa e preventiva, 
administrativa, societária e trabalhista. Reúne profis-
sionais gabaritados, com larga experiência no ramo 
securitário, e comprometidos com a excelência no 
atendimento aos seus clientes. Recentemente passou a 
integrar a equipe de advogados, Cirlene Silva Siquei-
ra, profissional do setor de seguros há 20 anos, asses-
sora da Associação Paulista dos Técnicos de Seguro 
(APTS) e membro da Associação Internacional de 
Direito do Seguro (Aida). O escritório ainda mantém 
o site www.nosadvogados.jud.adv.br com notícias di-
árias sobre posicionamentos dos tribunais, bem como 
publicação de artigos técnicos sobre temas controver-
tidos no ramo de seguros.

Three decades of good ser-
vice in the specialized law. 
The Nascimento Olivei-
ra and Siqueira Advogados 
f irm, founded by Dr. Clau-
dio Moreira do Nascimento, 
recently completed 30 years 
of experience in business law 
and insurance f ield, serving 
from simple cases to complex 
cases involving major risks. 
According to the founder 
partner Claudio Nascimen-
to, “This milestone is a result 
of hard work and dedication 
to be celebrated, but there is 
much still to be done.” For 
this purpose, the f irm invests 
in continuous professional 
development to “provide ex-
pert service of high complex-
ity to protect the interests of 
customers” was . Nascimen-
to worked at Sincor-SP legal 
area during the period 1994 
to 2005, and is co-author The 
Insurance Broker the Light 

of the New Civil Code book. Currently heads the 
Order of Attorneys of Brazil São Paulo -OAB (Sub-
section Santana). Among the many projects ahead of 
this subsection is to spread the knowledge of insur-
ance law among lawyers that the São Paulo region. 
The f irm serves the consumer insurance market in 
general, in the civil litigation and preventive, ad-
ministrative, corporate and labor. Brings together 
qualif ied professionals with extensive experience in 
the insurance industry, and committed to excellence 
in service to its clients. Recently joined the team 
of lawyers, Cirlene Silva Siqueira, insurance indus-
try professional for 20 years, advising the Paulista 
of Insurance Technicians Association (APTS) busi-
ness and member of the International Insurance Law 
Association (Aida Brasil). The off ice also maintains 
the website www.nosadvogados.jud.adv.br with daily 
news about positioning of the courts, as well as pub-
lication of technical articles on controversial issues in 
the insurance.



Transmissão de áudio e vídeo em tempo real

Média de 45 segundos por lote vendido

LEILÕES AO VIVO

Veículos • Equipamentos Industriais • Imóveis

Informática • Eletrodomésticos • Eletrônicos

Móveis para casa e escritório

LEILÕES DE SEGUNDA SÁBADOÀ

Gestor do Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo com auditório exclusivo na

CASA SODRÉ SANTORO

Av. Brasil, 478 - Jardim Paulista / SP

LEILÕES JUDICIAIS

PÁTIOS SODRÉ SANTORO

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

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

Leilões DiáriosVeículos Imóveis MateriaisJudiciais

Confira todas as oportunidades no site

www.sodresantoro.com.br

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

�

��

��

��

���

�

�

��

��

��

���

�

�

��

��

��

���

�

�

��

��

��

���



32 agosto • setembro / 2016

MÍDIA

Pioneirismo a serviço do seguro

Pioneering insurance services

Programa A Grande Jornada pelo Mundo do Seguro, comandado pelo corretor Pedro Barbato, completa 25 anos

The radio talkshow, The Great Journey in the Insurance World, led by broker Pedro Barbato, turns 25 years old

OS PROGR AMAS 
DE rádio no Brasil 
normalmente pos-
suem o que se pode 
chamar de “prazo de 
validade” – um ou 
outro pode até se pro-
longar no tempo de-
vido à audiência e ao 
grupo de patrocina-
dores que o apoiam. 
Mas nada se compara 
aos 25 anos recém-
-completados do pro-
grama A Grande Jor-
nada pelo Mundo do 
Seguro, transmitido 
pela Rádio Imprensa 
FM 102,5 MHz, to-
das as segundas-fei-
ras, das 7 às 8 horas, 
e comandado pelo 
corretor, radialista e 
advogado Pedro Barbato Filho.
Ao abrir espaço para divulgação da cultura do seguro, 
Barbato venceu um grande desafio: unir todo o merca-
do em torno de uma grande campanha institucional do 
setor, veiculada em rádio. O detalhe é que o programa, 
desde 1991, é transmitido de forma ininterrupta, algo 
raro na radiodifusão. Tal assiduidade lhe confere res-
peito, credibilidade e elogio dos ouvintes. “Sempre sou 
cumprimentado pela iniciativa, sobretudo nos eventos 
nos quais participo”, ressalta.
Tudo começou quando entrou pela primeira vez no 
estúdio da Rádio Imprensa. Ali seria o entrevistado 
convidado na FM 102,5 MHz, para ser uma das per-
sonalidades entrevistadas pelo engenheiro de trânsi-
to Roberto Salvador Scaringella, que apresentava o 
programa “Scaringella Rádio Trânsito”. Na ocasião, 
Barbato explicou o funcionamento do mercado de se-

R A D I O  P R O -
G R A M S  IN Bra-
zil usually have a so 
called “shelf life” - 
one or another can 
even be extended, 
due to the audience 
and the group of 
sponsors that sup-
port it. However, 
nothing compared 
to 25 years recent-
ly completed by the 
program The Great 
Journey in the Insur-
ance World, broad-
casted by Radio Im-
prensa FM 102.5 
MHz, every Monday 
from 7 to 8am, and 
commanded by the 
broker, broadcast-
er and lawyer Pedro 

Barbato Filho.
Creating room for disclosing the insurance culture, 
Barbato won a major challenge: uniting the whole 
market around a large institutional campaign in the 
industry, broadcast on radio. The detail is that the 
program is transmitted continuously since 1991, 
something rare in broadcasting. Such attendance 
shows respect, credibility and praise from listeners. 
“I’m always greeted by the initiative, especially in the 
events in which I participate”, he says.
It all started when he f irst entered the Radio Im-
prensa studio. He was an interviewed guest from FM 
102.5 MHz, one of the personalities interviewed by 
the traff ic engineer Roberto Salvador Scaringella, 
who presented the “Scaringella Traff ic Radio” pro-
gram. At the time, Barbato explained the functioning 
of the insurance market, achieving good audience. 

Barbato: “Sempre sou cumprimentado pela iniciativa, sobretudo nos eventos 
nos quais participo”
Barbato: “I’m always greeted by this initiative, especially in the events in 
which I participate”
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guros, conquistando boa audiência no horário. Perce-
bendo isso, engenheiro o convidou a falar durante 15 
minutos em seu programa. Estes 15 minutos valeram 
ouro ao radialista.
Como o assunto despertava cada vez mais o interes-
se dos ouvintes, Scaringela lhe pediu que comentas-
se sobre seguros durante uma hora. Tempos depois, o 
âncora o designou como substituto. A experiência foi 
bem-sucedida e o corretor passou a realizar o progra-
ma sozinho, uma vez por semana. Quando Scaringella 
saiu da rádio, Barbato assumiu o comando e batizou 
o programa como a “A Grande Jornada pelo Mundo 
do Seguro”.
O objetivo da ‘Grande Jornada’ é divulgar produtos 
e serviços disponibilizados pela indústria de seguros, 
especialmente dos parceiros. Os corretores constituem 
a maioria dos ouvintes. Há também técnicos em segu-
ros e executivos de companhias que sintonizam a FM 
102,5 MHz. “Eu entrevisto diretores e presidentes de 
seguradoras que transmitem informações importantes 
do mercado. Eles comentavam sobre produtos, muitas 
vezes desconhecidos pelos corretores. Estes precisam 
diversificar sua carteira e ampliar o leque de sua co-
mercialização”, recomenda.
Barbato teve alguma dificuldade nos primeiros seis 
meses de programa: ele bancou integralmente os cus-
tos nesse período. Num primeiro momento, ele não 
realizava entrevistas– esclarecia detalhes sobre car-
teiras, coberturas, sinistros e exclusões. Ainda assim, 
os patrocínios foram surgindo naturalmente. Hoje, 
no total, conta com o patrocínio de nove seguradoras, 
além do apoio de entidades, como o Sincor-SP, Escola 
Nacional de Seguros e Sindseg-SP.

Entrevistas antológicas

Os nomes de personalidades entrevistadas por Pedro 
Barbato obviamente não cabem nesta matéria. Algu-
mas foram antológicas, como o saudoso presidente do 
Grupo Bradesco Seguros e da CNseg, Marco Antonio 
Rossi, o diretor do Grupo BB Mapfre, Dirceu Tiegs, o 
vice-presidente comercial da SulAmérica, Matias An-
tonio Romano de Ávila, os presidentes Mauro Cesar 
Batista do Sindseg-SP, o ex-presidente do Sincor-SP, 
Leoncio de Arruda, e do advogado e corretor João Le-
opoldo Bracco de Lima.
O programa é transmitido pela internet por meio do 
site www.pbfproducoes.com.br. “Muitos corretores 
preferem ouvi-lo por esse meio”, afirma. Sinal dos 
tempos: o radialista recebe pedidos de entrevistas, tal a 
repercussão medida pela audiência. Barbato dá um re-
cado final: “Aqueles corretores que não tiveram opor-
tunidade de ouvir o programa, ouçam. Em relação ao 
mercado, as companhias podem seguir o exemplo dos 
nossos patrocinadores ao anunciar seus produtos e ser-
viços aos corretores e também aos consumidores”. Esta 
é uma dica de longevidade da Grande Jornada pelo 
Mundo do Seguro. 

Realizing this, the engineer invited him to speak for 
15 minutes in his program. These 15 minutes were 
worth gold to the radio program.
As the subject aroused increasingly the interest of 
listeners, Scaringela asked him to comment on in-
surance for one hour. Later, appointed as a substitute. 
The experiment was successful and the broker began 
to perform the program alone, once a week. When 
Scaringella left the station, Barbato took over and 
named the program as “The Great Journey in the In-
surance World”.
The purpose of the ‘Great Journey’ is to disseminate 
products and services offered by the insurance indus-
try, especially partners. Brokers are most listeners. 
There are also technical in insurance and company 
executives who tune in to FM 102.5 MHz. “I inter-
view directors and presidents of insurers that convey 
important market information. They talked about 
products, often unknown by brokers. These need to 
diversify its portfolio and expand the range of mar-
keting “, recommends.
Barbato had some trouble in the f irst six months of 
the program: he fully underwrote the costs in that 
period. At f irst, he did not perform interviews - clar-
if ied details of portfolios, coverages, claims and ex-
clusions. Still, sponsorships have emerged naturally. 
Today, in total, nine insurers sponsor, and the sup-
port of entities such as Sincor-SP, National School of 
Insurance (ENS) and Sindseg-SP.

Anthological interviews

The amount of personalities interviewed by Pedro 
Barbato obviously do not f it in this article. Some 
were anthological, such as the late president of Gru-
po Bradesco Seguros and CNseg, Marco Antonio 
Rossi, the director of the BB Group Mapfre, Dir-
ceuTiegs, commercial vice president of SulAmérica, 
Matias Antonio Romano de Ávila, presidents Mauro 
Cesar Batista (Sindseg-SP), the former president of 
Sincor-SP, Leoncio de Arruda, and lawyer and bro-
ker João Leopoldo Bracco Lima.
The program broadcasts on the internet through the 
website www.pbfproducoes.com.br. “Many brokers 
prefer to hear it by the internet”, he says. Sign of the 
times: the radio receives requests for interviews, im-
pacting the audience. Barbato gives a f inal message: 
“Brokers who had no opportunity to listen to the 
program, now do it. Regarding the market, compa-
nies can follow the example of our sponsors to adver-
tise their products and services to brokers and also 
to consumers”. This is a longevity tip of the Great 
Journey in the Insurance World.
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Insurance Corp - O que motivou a constituição 
da Associação Nacional das Resseguradoras Lo-
cais (AN-Re)?
Paulo Botti - O Brasil, que até 2008 possuía uma só 
resseguradora, reúne hoje 16 resseguradoras locais. É 
algo de novo em nosso país. A maioria destas resse-
guradoras participa de várias entidades representativas 
da nossa indústria de seguros e resseguros. Em todos 
estes fóruns, muito importantes para o nosso mercado, 
a participação das resseguradoras locais tem sido – e 
continuará a ser – efetiva, dinâmica e produtiva. Não 
existia, entretanto, até agora, uma entidade especifica 
das resseguradoras locais, que pudesse ser um fórum 
gerador e estimulador da discussão e dos debates visan-
do o aprimoramento e desenvolvimento da indústria 
local de resseguros, importantíssimos neste momen-
to de inicio de trajetória de uma indústria nova e de 
grande futuro no Brasil. Recém-fundada pelas resse-
guradoras locais Austral Resseguradora, BTG Pactual 
Resseguradora, IRB Brasil Resseguros e Terra Brasis 
Resseguros, a AN-Re não pretende substituir nenhu-
ma outra entidade do mercado, mas sim trabalhar com 
muita proximidade e em estreita sintonia com todas 
elas.  As empresas associadas à AN-Re continuam a 
participar com muito entusiasmo de todas as outras 
entidades em que já participam e contam com a adesão 
gradual de novas resseguradoras locais para a consecu-
ção de seus objetivos.  

IC – Quais os principais objetivos e atividades a se-
rem desenvolvidas pela associação?
PB – As seguradoras brasileiras geram atualmente um 
volume de prêmio de resseguro perto de R$ 10 bilhões. 
As perspectivas são de que com a evolução do nosso 
mercado de seguros e com o aprimoramento e o maior 
conhecimento da operação de resseguro este numero 
continue a crescer. Para mitigar os riscos brasileiros 
e contribuir para a estabilidade de resultados o Brasil 
conta com um forte mercado local de resseguros que 
recebe atualmente perto de 70% do volume de resse-
guro brasileiro e retém no Brasil, após as retrocessões 
ao exterior, perto de 50% do premio de resseguro ge-
rado no nosso país. Manter esta relevância, aprimo-
rando sua eficiência e competitividade, num mercado 
onde competem mais de cem outras empresas de todo 
o mundo, entre elas 36 das maiores 40 resseguradoras 

Insurance Corp - What motivated the establish-
ment of the National Association of Local Rein-
surers (AN-Re)?
Paulo Botti - Until 2008, Brazil had only one rein-
surer, today we have 16 local reinsurers. It is some-
thing new in our country. Most of these reinsurers 
participate in various representative bodies of our in-
surance and reinsurance industry. In all these forums, 
very important to our market, the participation of 
local reinsurers have been - and continue to be - ef-
fective, dynamic and productive. However, we didn’t 
have an entity specif ic to the local reinsurers, which 
could be a forum created to stimulate discussion and 
debates aimed at the improvement and development 
of local reinsurance industry, very important trajecto-
ry beginning for  a new industry with great future in 
Brazil. Recently founded by local reinsurers: Austral 
Resseguradora, BTG Pactual Resseguradora, IRB 
Brasil Reinsurance and Terra Brasis Resseguros, the 
AN-Re does not replace any other entity in the mar-
ket, but works very closely and in close harmony with 
all of them. Companies associated with the AN-Re 
continue to participate with much enthusiasm from 
all other entities, already having the gradual acces-
sion of new local reinsurers to achieve their goals.

IC - What are the main objectives and activities 
developed by the association?
PB - Brazilian insurers currently generate a volume 
of reinsurance premium close to R$ 10 billion. Pros-
pects are that with the evolution of our insurance 
market and the improvement and greater knowledge 
of the reinsurance transaction, this number contin-
ues to grow. To mitigate the Brazilian risks and con-
tribute to the stability of results, Brazil has strong 
local reinsurance market currently receiving nearly 
70% of Brazil ’s reinsurance volume and retains in 
Brazil, after the retrocession abroad, nearly 50% of 
reinsurance premium generated in our country. Keep 
in mind, improving its eff iciency and competitive-
ness in a market where they compete over a hundred 
other companies around the world, including 36 of 
the 40 largest global reinsurers, it is hard work for 
the local reinsurance industry. The AN-Re aims to 
strengthen the role of local reinsurers in this chal-
lenge, contributing to the strengthening and devel-

Em prol do fortalecimento do resseguro

For the sake of reinsurance strengthening

Por/by André Pena
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mundiais, é tarefa árdua para a indústria local de res-
seguros. A AN-Re se propõe a fortalecer a atuação das 
resseguradoras locais neste desafio, contribuindo para 
o fortalecimento e desenvolvimento de seu segmento. 
Esta atuação precisa ser feita com uma forte e saudável 
interação com o mercado internacional de resseguros, 
também muito necessário e importante para a correta 
pulverização dos riscos, num trabalho de “mão dupla”, 
por meio da colocação de riscos no exterior e também 
na aceitação de riscos do exterior, na medida da ne-
cessidade e da capacidade do mercado brasileiro.Só 
assim poderemos dar continuidade ao desenvolvimen-
to de um mercado competitivo, saudável e dinâmico 
no Brasil. 

IC - Face ao marco regulatório vigente, quais as 
principais sugestões para o melhor desenvolvimen-
to do setor?
PB - O marco regulatório vigente é fortemente ba-
seado nas normas estabelecidas em 2015 pelo minis-
tro Joaquim Levy, que fixou regras para um horizon-
te de longo prazo, sabiamente implantadas de forma 
gradual. Aprimoramentos foram feitos pelo grupo de 
trabalho também criado por ele no âmbito do CNSP 
- Conselho Nacional de Seguros Privados, no qual 
participaram representantes de todas as entidades do 
mercado. A AN-Re apoia as normas e os aprimora-
mentos citados, resultados da experiência vivida de 
2008 a 2015, e principalmente defende a estabilidade 
do atual marco regulatório, que nos permite planejar e 
investir com conhecimento e com segurança, confian-
tes na continuidade da regulamentação. Precisamos no 
momento parar de discutir regulamentação e nos de-
dicar ao trabalho de desenvolvimento de nosso setor, 
com o aprimoramento de nossos recursos humanos e 
tecnológicos e com o comprometimento na adoção das 
melhores praticas do resseguro.

IC - Como se situa a capacidade do mercado local 
em relação às necessidades do mercado? 
PB - A indústria local de resseguros está fortemente 
capitalizada e pronta para crescer com manutenção de 
grande solvência financeira. Em relação a 2008, quan-
do da quebra do monopólio, o valor do capital investi-
do no mercado local de resseguros dobrou, em valores 
atualizados monetariamente. E continua aberto para 
investimentos nacionais e estrangeiros, que podem ser 
livremente aplicados no Brasil.

IC - Diante do cenário econômico que o Brasil 
apresenta, você acredita no crescimento dos ne-
gócios a curto e médio prazo para as ressegurado-
ras locais?
PB - O mercado de resseguros tem o seu crescimento 
baseado em dois fatores. Um deles é a maior procura 
do resseguro gerada pelos benefícios do próprio resse-
guro, pela inovação, pelo aprimoramento dos produtos 
e pela eficiência dos serviços oferecidos pelas ressegu-

opment of its segment. This action needs to be taken 
with a strong and healthy interaction with the in-
ternational reinsurance market, also very necessary 
and important for the proper of the risks, a work of 
“two-way”, by placing risks abroad and acceptance of 
foreign risks, the extent of the need and capacity of 
the Brazilian market. Only then can we continue the 
development of a competitive, healthy and dynamic 
market in Brazil.
 
IC - Given the current regulatory framework, 
what are the main suggestions for the sector’s best 
development?
PB - The current regulatory framework is strongly 
based on standards established in 2015 by the min-
ister Joaquim Levy, which set rules for a long-term 
horizon, wisely implemented gradually. Improve-
ments were made by the working group also created 
by him under the CNSP - National Private Insurance 
Council, in which representatives of all market en-
tities. The AN-Re supports the standards and cited 
improvements, results of the experiment lived from 
2008 to 2015, and mainly supports the stability of 
the current regulatory framework, which allows us 
to plan and invest with knowledge and safely, confi-
dent in the continuity of regulation. For the time be-
ing, we need to stop arguing about regulations, and 
devote to industry work development, with the im-
provement of our human and technological resources 
and the commitment to adopting the best practices 
of reinsurance.

IC - Where does the capacity of the local market 
in relation to market needs?
PB - The local reinsurance industry is strongly cap-
italized and ready to grow with maintenance of large 
f inancial solvency. Compared to 2008, when the mo-
nopoly ended, the amount of capital invested in the 
local reinsurance market has doubled in inf lation ad-
justed amounts. Still open for domestic and foreign 
investment, which can be freely accepted in Brazil.

IC - Given the economic scenario that Brazil 
lives, do you believe in the growth of business in 
the short and medium term to local reinsurers?
PB - The reinsurance market has its growth based 
on two factors. One is the increased demand for re-
insurance generated by the benefits of reinsurance 
itself, by innovation, product improvement and eff i-
ciency of services offered by reinsurers. The other is 
generated by the growth of serviced insurance mar-
ket itself, which can be a source or a result of growth 
and improvement of the reinsurance market that 
serves. In Brazil we see two possibilities. Innovation 
and improvement of products and services provided 
by local reinsurers are necessary and essential to the 
success of the industry in all business lines. Specif ic 
opportunities are also located in the insurance lines 
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radoras. O outro é gerado pelo crescimento do pró-
prio mercado de seguros atendido, que pode ser fonte 
ou resultado do crescimento e do aprimoramento do 
mercado ressegurador que o atende. No Brasil vemos 
as duas possibilidades. A inovação e aprimoramento 
dos produtos e serviços prestados pelas resseguradoras 
locais são necessários e fundamentais para o sucesso 
da indústria em todas as linhas de negocio. Oportuni-
dades específicas estão também localizadas nas linhas 
de seguros ainda muito pouco servidas pelo resseguro, 
como, por exemplo, as áreas de vida, saúde e previdên-
cia. Já o crescimento do mercado segurador atendido 
pelas resseguradoras locais pode ser em função da re-
tomada econômica do Brasil e pela expansão das ativi-
dades para a América Latina. Devido a vários fatores, 
entre eles a necessidade de proteção para catástrofes da 
maioria dos nossos vizinhos, o restante do mercado la-
tino americano de resseguros, que é basicamente com-
prador de resseguro, é mais de cinco vezes maior que 
o mercado de resseguros do Brasil. Desta forma temos 
uma grande oportunidade para as resseguradoras lo-
cais transformarem o Brasil num Polo Exportador de 
Resseguro, atuando com sua capacidade financeira na 
mitigação de riscos oriundos não só do Brasil, mas, 
também, dos demais países da América Latina, tra-
zendo divisas em prêmios de resseguro e contribuindo 
para formação de poupança interna. Esperamos que o 
governo brasileiro também apoie esta iniciativa.

IC – Como a associação pretende se relacionar com 
as demais entidades que representam o setor de se-
guros e resseguros?
PB - A associação pretende trabalhar com grande 
sintonia com as demais entidades que representam o 
setor de seguros e resseguros. Esta sintonia é talvez o 
maior desafio atual do mercado brasileiro de seguros e 
resseguros. As seguradoras, os corretores de seguro e 
resseguro, as resseguradoras brasileiras e todas as suas 
entidades representativas precisam estar muito mais 
próximos, as assimetrias de conhecimento precisam 
ser rapidamente eliminadas para que as necessidades 
das seguradoras possam ser supridas pelas possibili-
dades das resseguradoras. Para isto a AN-Re preten-
de trabalhar para que este relacionamento seja o mais 
próximo e transparente possível e o funcionamento do 
mercado de resseguros e sua formação de preços e con-
dições sejam de conhecimento de todos os envolvidos, 
possibilitando discussões e negociações mais justas, 
para satisfação de todos. Só juntos iremos viabilizar 
o crescimento e o aprimoramento de nosso mercado, 
a colocação dos riscos cada vez maiores e mais difíceis 
e a geração de maiores investimentos locais.  Iremos 
também possibilitar o aproveitamento de uma jovem 
geração profissional brasileira, com grande capacitação 
e entusiasmo com a atividade de seguros e ressegu-
ros, por meio da criação e manutenção no Brasil de 
empregos com elevado nível de complexidade, para o 
beneficio de nosso país.

still poorly served by reinsurance, for example, the 
areas of life, health and welfare. The growth of the 
insurance market served by local reinsurers may be 
due to the economic recovery in Brazil and the ex-
pansion of activities to Latin America. Due to var-
ious factors, including the need for protection for 
disaster most of our neighbors, the rest of the Latin 
American reinsurance market, which is basically re-
insurance buyer, is more than f ive times the market 
of Brazil ’s reinsurance. Thus we have a great oppor-
tunity for local reinsurers transform Brazil into a Re-
insurance Exporter Polo, working with its f inancial 
capacity to mitigate risks arising not only from Brazil 
but also from other Latin American countries, bring-
ing foreign premuim of reinsurance and contributing 
to domestic savings formation. We hope the Brazil-
ian government also support this initiative.

IC - As the association intends to relate to other 
entities representing the insurance and reinsur-
ance sector?
PB - The association intends to work with great 
harmony with the other entities representing the in-
surance and reinsurance sector. This line is perhaps 
the biggest current challenge of the Brazilian market 
insurance and reinsurance. Insurers, insurance and 
reinsurance brokers, Brazilian reinsurers and all its 
representative bodies need to be much closer, knowl-
edge asymmetries need to be rapidly eliminated so 
that the needs of insurance can be made good by 
the possibilities of reinsurers. For this the AN-Re 
intends to work for this relationship to be the clos-
est and possible and transparent functioning of the 
reinsurance market and its pricing and conditions are 
known to all involved, allowing discussions and fair-
er negotiations for satisfaction of all. Only together 
we will enable the growth and improvement of our 
market, placing increasing risks and more diff icult 
and generating greater local investment. We will 
also make possible the use of a young Brazilian pro-
fessional generation with great capacity and enthu-
siasm to the activity of insurance and reinsurance, 
through the creation and maintenance of jobs in Bra-
zil with high level of complexity, for the benefit of 
our country.

Paulo Eduardo de Freitas Botti é diretor-
presidente da AN-Re – Associação Nacional 
das Resseguradoras Locais

Paulo Eduardo de Freitas Botti is CEO of 
AN-Re - National Association of  
Local Reinsurers
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Aprender, empreender e ser
Learn, engage and become

Será a con-
solidação do 
maior congres-
so de correto-
res de seguros 
do mundo. Em 
São Paulo, en-
tre os dias 6 a 
8 de outubro, 
a 17ª edição do 
Congresso de 
Corretores de 
Seguros reunirá 
cerca de 6 mil 
prof i s s iona is , 
com o objetivo 
de estimular a 
especia l ização 
da categoria, 
debatendo as-
suntos atuais e 
de interesse do 
mercado. O rol 
de atrações do 
congresso é diversificado. A palestra de abertura reu-
nirá, num debate sobre o tema “Passando o Brasil a 
limpo” os jornalistas William Waack, Mara Luquet e o 
professor Marco Antonio Villa.
A grade de palestras contará com Leandro Karnal, pro-
fessor doutor na Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), o publicitário Roberto Justus e Dado Sch-
neider. O governador do Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, confirmou presença na abertura do Conec, 
repetindo sua participação de 2014.
O leiaute do evento foi concebido para enaltecer a im-
portância do corretor de seguros. Assim, todas as áreas 
estarão integradas por vias de acesso personalizadas. 
Ao entrar, os visitantes passarão pela “Alameda Regio-
nais do Sincor-SP”. Todos os 30 escritórios regionais 
estarão representados. “O Caminho Seguro da Distri-
buição” conduzirá ao Parque Gastronômico. Na “Pra-
ça do Corretor de Seguros”, que levará ao auditório, os 
participantes encontrarão espaço para relacionamento, 
descontração e integração, a exemplo das tradicionais 
praças do interior. A Exposeg, considerada a mais com-
pleta feira de negócios, reunirá uma quantidade recor-
de de expositores, atestando de forma inquestionável o 
prestígio e a importância do XVII Conec.

It will have the 
consolidation of 
the largest con-
vention in the 
world for insur-
ance brokers. 
In São Paulo, 
between 6-8 
October, the 
17th edition of 
Insurance Bro-
kers Congress 
will bring to-
gether around 
6,000 profes-
sionals, with 
the objective 
of stimulating 
the category’s 
specialization, 
debating cur-
rent issues and 
market inter-
ests. Congress 

attractions roster is diverse. The opening lecture will 
bring together, in a debate on the theme “Turning 
Brazil clean”, with journalists William Waack, Mara 
Luquet and Professor Marco Antonio Villa.
The grid talks will feature Leandro Karnal, doctor 
professor at the State University of Campinas (Uni-
camp), the advertisers Roberto Justus and Dado 
Schneider. São Paulo’s governor, Geraldo Alckmin, is 
attending the Conec’s opening, repeating his partici-
pation in 2014.
The event layout was designed to enhance the im-
portance of the insurance broker. Thus, all areas are 
integrated with custom access roads. Upon entering, 
visitors will pass through the “Alameda Sincor-SP 
Regional”. All 30 regional offices will be represented. 
“The Insurance Distribution Way” will lead to Gas-
tronomic Park. In “Square Insurance Broker,” which 
will lead to the auditorium, participants will find 
space for relationships, relaxation and integration, like 
the traditional squares of inland. Exposeg, considered 
the most complete trade fair will bring together a re-
cord number of exhibitors attesting unquestionably 
the prestige and importance of the seventeenth Conec.

Conec de 2014 superou a participação do público das edições anterioes

2014 Conec surpassed the public participation of the past editions
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PASI, desde 1989 o pioneiro em atender exigências dos acordos coletivos 
de sindicatos de todas as categorias em qualquer região do Brasil.

Essa ideia nasceu

com o pasi

Escolha Quem Faz Melhor.

contato@pasi.com.br
www.pasi.com.br

/seguroPASI Visite nosso espaço
de 06 a 08 de agosto

ANHEMBI - SP

Seguro de vida para atender
as exigências sindicais?
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