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Você sabe o que é resseguro
e qual a importância para o mercado?
Operação pela qual o segurador, com o objetivo de diminuir sua
responsabilidade na aceitação de um risco considerado excessivo ou

perigoso, cede a um ressegurador uma parte da responsabilidade e do
prêmio recebido. O resseguro é um tipo de pulverização em que o
segurador transfere a outrem, total ou parcialmente, o risco assumido,
sendo, em resumo, um seguro do seguro.

Assista ao
vídeo no qual o
presidente da CNseg,
Marcio Coriolano,
fala sobre o evento.

O presidente da Fenaber,
Paulo Pereira, e o
diretor-presidente da
Agência Nacional de
Saúde Suplementar
(ANS), Leandro Fonseca,
também falam
sobre o evento.

https://youtu.be/w7uBOjcn1Qs

Você quer saber como foram todas as palestras do evento de Resseguro?
Escolha o conteúdo disponível no portal da CNseg, o portal do seguro:
Abertura do 8º. Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro
http://cnseg.org.br/noticias/representante-do-min-da-economiapropoe-parceria-com-setor-privado-durante-8-encontro-deresseguro-do-rio-de-janeiro.html
O impacto das cidades inteligentes no mercado segurador
A importância do respeito à diversidade no mercado segurador
O Brasil está preparado para o seguro paramétrico?
http://cnseg.org.br/noticias/as-caracteristicas-vantagens-e-aplicacoesdos-principios-aplicaveis-ao-contrato-de-resseguro.html
O blockchain e a promessa de simplificação de processos e otimização
de eficiência nas seguradoras
Mariana e Brumadinho e o Seguro Ambiental

Fontes renováveis de energia: sobra potencial, mas falta disposição
empreendedora no Brasil
Oportunidades e desafios do mercado ressegurador
D&O que não adiante custos de defesa perde sua função
Perspectivas regulatórias em debate no 8º Encontro de Resseguro
Transporte de cargas: precificação precisa ainda desafia seguradoras
resseguradoras
Perspectivas no rating do mercado de resseguros
Inovações tecnológicas e LGPD aumentam a necessidade de proteção
contra riscos cibernéticos

... E na Rádio CNseg:
Entrevista Especial
Cidades Inteligentes: oportunidades para o mercado de seguros
Entrevista Especial
Matriz energética e as oportunidades para o mercado de seguros
Entrevista Especial
Aplicação do Blockchain no mercado de seguros
Momento Jurídico | Seguro Cyber e a LGPD

Para você saber mais:

Fala Presidente | 8º
Encontro de
Resseguro: apoiando
o desenvolvimento

Painel Econômico |
Evento da CNseg traz o
cenário do resseguro
no Brasil e exterior

“... O Brasil precisa mais que pequenas medidas, mas de uma
ação mais forte, estrutural para resolver tanto o lado fiscal
quanto da desburocratização e entraves da economia. E
esse trabalho não será feito só pelo governo, precisamos
do apoio de toda a sociedade para que a economia volte a
crescer. Contem com o Ministério da Economia, com as
secretarias de produtividade e competitividade e de indústria, comércio,
serviços e inovação para que tenhamos uma atividade econômica mais
fluida e moderna que leve o Brasil de volta ao rumo do crescimento.”

Caio Megale, secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio,
Serviços e Inovação
"É preciso melhorar o acesso de seguros pela população. A brecha de

proteção só será reduzida com acessibilidade, melhoria na distribuição de
acesso e oferta de produtos que caibam nos bolsos dos segurados.
É preciso ver a questão da facilidade e praticidade do produto, como é feito
o pagamento do sinistro. Tenho certeza de que a tecnologia é a chave
para fazer isso."

Moses Ojeisekhoba, CEO de Resseguros da Swiss Re

“Normalmente, os acidentes recentes são o tipo de sinistro que ocorrem num

intervalo de pelo menos dez anos, mas no Brasil ocorreram em menos de
três anos e várias cidades ainda estão preocupadas com suas barragens.”

Fábio Garcia Barreto, gerente regional para a América Latina de riscos
ambientais da Chubb
“Quanto ao tipo de contaminante, o carro-chefe são os químicos e
hidrocarbonetos (30%), 20% são relacionados a efluentes industriais,
sanitários, granjas e frigoríficos. E há os contaminantes emergentes como os
fenóis, PFC, fertilizantes e gás natural.”

Natália Gallinari, gerente de Responsabilidade Civil e Ambiental na AIG
“No Brasil, os custos com ataques cibernéticos alcançaram US$ 14 bilhões
nos últimos 12 meses.”

Daniel Haddad, CEO da CECyber
"Se a proposta de lei que estabelece seguro de 30% do valor de grandes

obras for aprovada, os seguros de garantia vão deslanchar."

Guilherme Simões, Analista Sênior da A.M. Best

Assista ao vídeo de cobertura do evento! E participe da próxima edição.

Confira também a nossa
galeria de fotos no Flickr

