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AomesmotempoemqueaSwissResetornavaconhecidanaAméricaLatina,acompanhiacelebrava,
em1913,seuquinquagésimoaniversário,estabelecendosuasedeemMythenquai,emZurich.



1786 1808 1862

Abre,naArgentina
aFactoíaouCasadeSeguros.

NoBrasil,criadasaCompanhia
deSegurosBoaFéeaCompanhia
deSegurosConceitoPúblico

Em1862aprimeiraseguradoraestrangeira
abreumarepresentaçãolocalnoBrasil.

Duranteosúltimoscemanos,aSwissRe
temapoiadoaAméricaLatinae,até
agora,nossocompromissosemantém
intacto.Consideramosqueahistóriada
SwissRenaregiãoéprincipalmentea
históriadenossosclientes,sócioseami-
gos.Porisso,osconvidamosatravés
destapublicaçãoadescobrirosmarcos
maissignificativosdasnossasmemórias.

PatrickMailloux

19061866 1908

17deagosto:Umterremotodeintensidade
8,6naescalaRichterarrasaacidade
portuáriachilenadeValparaíso.Morrem
3800pessoaseosdanossãocalculados
em260milhõesdedólares.

Em19demarçode1866,ocorreramgrandes
sinistrosdeincêndioemPortoPríncipe.
AperdaafetouaSwissReatravésdecontratos
firmadoscomseguradorasestrangeiras.

Apartirde1908,JulioWildbergerenviado
daSwissReàArgentina,informavaaCompa-
nhia,emsuacorrespondênciaaodiretorda
empresa,CharlesSimon,sobreascondições
epossibilidadesdomercadoargentino.
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100anosdecompromisso
daSwissRenaAméricaLatina(1911– 2011)

ASwissRecelebraesteanoos100anos
desuapresençanaAméricaLatina.Du-
rantetodoessetempo,aempresaajudou
emnumerosasocasiõesafazerfrentea
perdasprovocadasporcatástrofes,parti-
cipounostrabalhosdereconstruçãoe
apoiouodesenvolvimentoeconômicodos
paísesedosetordeseguros.Nãoobstan-
te,durantetodosessesanos,também
entabulourelaçõesdeamizade,eahistó-
riaempresarialdaSwissReseenrique-
ceudesdeentãograçasafascinaçãopela
AméricaLatina,suasculturasúnicas
eacordialidadedoslatino-americanos.

AsrelaçõesentreaSuíçaeaAméricaLa-
tinaremontamaumpassadomuitomais
antigo.DesdeoséculoXIX,muitossuíços
emigraramparaaAméricaLatina,onde
encontraramseunovolar.Osmercados
pujantes,comoArgentinaeBrasil,pro-
metiamumavidamelhor.Poucoapouco,
foramseinstalandonaregiãoempresas
européiaseosetordeseguroscomeçou
aflorescer.ASwissRefoi,nãoobstante,
umadasprimeirasempresasaintroduzir
oresseguroeaajudarassociedadesna-
cionaisaimpor-seàconcorrênciaestran-
geira.Comsuaexperiênciaecomaforça
deseucapital,logotransformou-se
emsóciolíderdosmercadosdeseguros

Portanto,ahistóriadaSwissRena
AméricaLatinaéprincipalmentea
históriadenossosclientes,parceiros
eamigos.

locais.Portanto,ahistóriadaSwissRe
naAméricaLatinaéprincipalmentea
históriadenossosclientes,parceirose
amigos.AgoratambémnoséculoXXI,
continuavalendooqueoentãodiretor
daSwissRe,PlinioPessina,afirmou
depoisdeumaviagemàAméricaLatina,
em1939:“Éumaregiãoquemereceuma
atençãoespecial,pensandonofuturo.”

ODr.PlinioPessina,diretoradjuntodesde
1937e,de1941a1957,diretordaSwissRe
emZurique,revelou-seumanalistacompeten-
tedomercadodesegurosdaAméricaLatina.
Segundoele,aspossibilidadesqueexistiam
paraaSwissReerampromissoras.Em1939,
visitoupelaprimeiravezempresasnoPeru,
Panamá,ColômbiaeVenezuela.

1.Ocomeço:osaltodeZuriqueparaooutroladodoAtlântico

ASwissRecontava,logodepoisdesua
fundaçãoem1863,comcontatosinter-
nacionaisnaEuropa,AméricaeRússia.
Duranteasprimeirasdécadas,desenvol-
veuumaamplagamadeprodutosead-
quiriuumagrandeexperiênciainternacio-
nal.Paraumaresseguradora,eraimpor-
tantepoderdistribuirtodooriscodaforma
maisinternacionalpossível.Osmercados
latino-americanos,doseulado,depen-
diamdosinvestimentosedascoberturas
deriscoestrangeiras.Dessaforma,no
princípiodoséculoXX,aAméricadoSul
situou-secomoo“continentedofuturo”
ecentrodeinteressescomerciais.Aocon-
tráriodeoutrosmercados,nesteerane-
cessárioenfrentaragrandediversidade
dospaíses.Asdiferençaseramresultado
nãosódadiversidadedecondiçõespolí-
ticaseeconômicas,comotambémdas
diferençasemcircunstânciasgeográficas
eclimáticas.Porisso,osresultadosda
coberturaderiscostambémforammuito
diferentes.Nospaísesandinoseda
AméricaCentral,sobretudo,foidetectada
umagrandenecessidadedecobertura
paracatástrofesnaturais,umavezqueos
paísesdacostaoestetinhamdegarantir
suasexportaçõesparaaEuropaeparao
restodomundo.

PorissoaSwissReconsideravaaAmérica
doSulcomoummercadopromissor
ecomgrandefuturo.EmparticularaAr-
gentina,quedesdeosfinsdoséculo
XVIIIcontavacomentidadesseguradoras,
beneficiou-sedaimigraçãoprocedente
daEuropa,comapromessadecrescimen-
toeconômico.Entre1857e1913,o
paísexperimentouumaondamigratória.
Maisdedoismilhõesdeimigrantesse
estabeleceramnaArgentina.Enãosetra-
taexclusivamentedepessoas,mastam-
bémdemuitocapitalqueingressouno
país.Em1913e1914aeconomialatino-
americanarecebeumaisde7bilhões
dedólareseminvestimentos,metadevin-
dadoReinoUnido,umquartodosEUA
eorestantedaAlemanhaeFrança.Esta
injeçãodecapitalestrangeiropermitiu
aconstruçãodeumainfraestruturaeficien-
te.Houveinvestimentosemportosees-
tradasdeferro,alémdedesenvolvimento
daindústrialeve.

Paraumaresseguradoraeraimportantepoder
distribuirtodooriscodaformamaisinternacional
possível.Osmercadoslatino-americanos,doseu
lado,dependiamdosinvestimentosedascoberturas
deriscoestrangeiras.

1912 1918 1919

NoUruguai,tinhasidocriadoem
1912,umpseudomonopóliocomoBanco
deSegurosdoEstadodoUruguai.

ASwissReampliaseuscontatoscomo
mercadodeseguroslatino-americano
eenvia,em1918,seufuncionárioFredBon
oficialmenteàArgentina,Brasil,Chilee
Uruguai,emumaviagemparaconheceras
seguradorasnacionaiseestabelecer
relaçõescomerciais.

Comoconsequênciadoaumentono
protecionismonaAméricaLatina,em1919
foiaprovadaumaleisobreocomérciona
Venezuela,queobriga,pelaprimeiravez,
asseguradorasestrangeirasainvestirem
imóveisnacionaissemhipoteca.

1911

ASwissRecelebraoprimeirocontratocom
umaseguradoranaArgentinae,dessaforma,
seintroduznomercadolatino-americano.

1924 1928/1929

ASwissRecelebraoprimeirocontrato
(devida)comumaseguradoranoBrasil.
Atéaquelemomento,nãohaviaexperiência
nonegóciodevidanaAméricaLatina.

NoChileécriadaaCajaReaseguradora
deChile,umaempresanacionalderesseguro
comaqualaSwissReestableceem1929
relaçõescomerciaiscomretrocessões.Essefoi
oprimeirocontratodaSwissRenoChile.
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1. O começo: o salto de Zurique para o outro lado do Atlântico

NofinaldoséculoXIX,estabeleceu-se
naAméricadoSulumsetornacionalde
seguroscadavezmaisestável.Em1911,
aSwissReconseguiucelebrarumcon-
tratodeincêndiocomumaseguradoralo-
calnaArgentina,oquemarcouoinício
deumalongarelaçãodecolaboração.A
SwissReparticipaemumacota-partede
1/20eatéummáximode50%daperda.
OcontratofoifirmadoentreaCompanhia
deSeguroseRessegurosMundialea
filialdaSwissRePrudentia,cobrindoAr-
gentina,UruguaieParaguai.Suplemento
docontratode01/06abrilde1911.

ASwissRequeriacolaborarcomseus
conhecimentoseexperiênciaparacontri-
buirparaodesenvolvimentoeconômico
docontinente.Em1908começouaenta-
bularasprimeirasrelaçõescomerciaisna
ArgentinaeenviouJulioWildberger,que
falavaespanhol,paraexploraromercado
emBuenosAires.Omercadoargentino
desegurosexperimentouumgrandemo-
mentodepoisdoscontínuosinvestimen-
tosamericanosnopaíseasexportações
demetaisetêxteisparatodoomundo.

FoioalsacianoCharlesSimon
(1862 –1942),gerentegeralda
SwissRede1900a1919e,mais
tarde,diretor,quemtransformou
aSwissReemlídermundialem
ressegurosnoprincípiodoséculo
XX.

1930 –1933

Comoconsequênciadacrisefinanceira
mundial,surgeumagravecrise
einstabilidadepolíticanaAméricaLatina.

Algumasinovações,comoainvenção
dascâmarasfrigoríficas,tambémimpul-
sionaramasexportaçõesdecarne.Entre
1900e1910,quadruplicaramosprêmios
desegurosnopaís,superandoacapaci-
dadedosseguradoreslocais.Assim,em
1911formalizou-seoprimeirocontrato
latino-americanonaArgentina.Entrea
“MundialCompañíadeSegurosyRease-
guros”,fundadanoanoanterior,eafilial
daSwissRePrudentiafoifirmadoum
contratodesegurodeincêndio,oramo
cobertodesdeoprincípio.Comumacota
departicipaçãode1/20atéummáximo
de1/2,foramoferecidossegurosdein-
cêndionaArgentina,UruguaieParaguai.
Dá-seentãooprimeirosaltonaAmérica
Latina;houveumavançonaexpansão
mundialeaSwissReseconverteraemum
fatorimportanteparaodesenvolvimento
dosetordeseguroslocal,quetinha
conseguidoseimporcomdificuldadesàs
empresasestrangeirasdominantes.

1931 1935 1937/1942

ASwissReformalizaoprimeirocontrato
comumaempresanoUruguai.

OMéxicodecretaaprimeiraleigeralsobre
ressegurosbaseada,fundamentalmente,nas
legislaçãosfrancesaesuíça.

NoMéxico,aSwissReparticipa,desde1937,
com10%docapitalsocialdaAuroroae
Anahuac.Em1942,foicelebradoumcontato
comaAnahuac,oprimeirodaSwissReno
México.

1938

CelebradooPrimeiroCongresso
Latino-AmericanodeSeguradoras
emSantiagodoChile.

1939

25dejaneiro:AosuldeSantiagodoChile,
terremotode8,3grausnaescalaRichter.
Morrem28000pessoaseosdanossão
calculadosem38milhõesdedólares.
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Viagens
Apartirde1908,oentãochefedosetor
devida,JulioWildberger,informavapor
correspondênciasCharlesSimon,odire-
tordaSwissRe,sobreascondiçõese
possibilidadesdomercadoargentino.Ao
contráriodamaioriadasseguradoras
européias,queaprincípioeramrepresen-
tadasporoutrasempresasoperandona
AméricaLatinacomoagentesdeviagem,
aSwissRedecidiutrabalharcomuma
pessoadecontatonolocal.Em1918,Fred
Bon,funcionáriodaSwissRe,veioem
viagemoficialparaaArgentina,Brasil,
ChileeUruguaipelovaporInfantaIsabel
deBorbón,paraconhecerasempresas
nacionaiseestabelecerrelaçõescomer-
ciais.Naquelaépocaeracomuminformar
apraçasobresuapresençanopaíspor
meiodeumanúncionosjornaiseconvi-
darosclientesparaumareuniãonohotel.
Osdiretoresresidiamnosgrandeshotéis
dasdiferentesmetrópoleseenviavam
convitesaosclientesquandoestavam
prontospararecebersuavisita.Os
funcionáriosdaSwissRedeviaminformar
naimprensalocalque,entre14e20
horas,receberiamascedentesparafor-
malizarcontratosderesseguro.Bon
recebiaseusclientesnoMajesticHotelde
BuenosAireseinformavaadireçãoem
Zuriquesobresuasexperiênciaspormeio
deumacartaoutelegrama.Umesforço
enorme,selembrarmosaquantidadede
problemasquepoderiamdecorrerde
umaviagemdesemanasedacomunica-
çãoporcorrespondênciaordinária,numa
eraemquenãosepensavaemcorreio
eletrônico.Eranecessárioestabelecer
relacionamentospessoaise,porisso,
aSwissReassumiuprontamenteessa
tarefatãoárdua.Osclienteslocais
apreciaramessesesforçoseavisitade

umrepresentantedaSwissRepassoua
constituirumacontecimentoimportante
nasmaisaltasesferas,atéopontode
presidentesdanaçãoteremcomparecido
aoaeroportoparareceberodiretorda
SwissRe.

Comomostramestasfotosdoarquivo
daSwissRe,oexecutivoFredBom,em
1918informavaaseuschefesemZurich
sobreoprogressodesuaviagemà
AméricadoSulnovaporInfantaIsabelde
Borbón,usandocartasetelegramas
(Figuras1e2).

Tambémfoiconservadacorrespondência
manuscrita,porexemplo,emhotéis,em
queosviajantesdescrevemsuasexperi-
ênciaseimpressõesdolugar(figura3).
Em1949,umfuncionáriodaSwissRe
viajouàAméricadoSulnumvaporda

1939

OInstitutodeRessegurosdoBrasil(IRB)
écriadopelodecreto1805de3deabril
de1939.

1939 1941 1945

Odiretoradjunto(1937–1941)eposterior
diretor(1941–1957)daSwissRe,Plinio
Pessina,visitapelaprimeiravezPeru,Panamá,
ColômbiaeVenezuela.Nomesmoano,
celebradocontratocomseguradoraemLima.

NaArgentina,decretovetaestabelecimento
defiliaisdeseguradorasestrangeirasdoramo
vida.

ASwissReparticipadesde1945com
14,8%docapitalsocialdaCíclope,Buenos
Aires.Nomesmoano,umfuncionárioda
SwissRevisitaMéxicopelaprimeiravez.

1

2

3

4

5

6

1946 1947

NaPrimeiraConferênciaHemisféricasobre
Seguros,celebradaem1946emNovaYork,
foidadooprimeiropassoparaacriação
daFederaçãoInteramericanadeEmpresas
deSeguros(FIDES).

Em1947aleinº17840limitaaatividadedas
sociedadesestrangeirasnãoadmitidasno
Paraguai.Nomesmoano,aSwissReconsegue
celebrarumcontratocomumaseguradora
emAssunção.Apartirde1951aSwissRe
participadeseucapitalsocialcom33,3%.

RoyalMailLines(figura4).Poucotempo
depois,comoavião,aviagemiademorar
bemmenos(figura5).Nosnumerosos
relatóriosdeviagemdisponíveisnoarqui-
voficaramdocumentadasasexperiên-
ciasdenossosexecutivos(figura6).



8

 

 9

2.Primeiraexpansão,apesardosobstáculos

Nessamesmadécada,aSwissRedeci-
diuampliarsuasatividadesnaAmérica
Latina.Graçasaumapolíticadereservas
discretafoipossívelsuperaraPrimeira
GuerraMundialsemgrandesconsequên-
ciasecontinuarosnegóciosestrangeiros.

NaAméricaLatina,apolíticaeconômica
orientadaparaasexportaçõesedomina-
dapelocapitalestrangeiroseguiu-seà
criseeconômicadosanostrinta,emdéca-
dasmarcadaspelo“desenvolvimento
interno”.Noramodeseguros,essanacio-
nalizaçãofoitraduzidaemdiversasfor-
masderestriçõesparaasempresas
estrangeiras.OspaísesemqueaSwissRe
estavapresentesofreramprofundas
mudanças.NaArgentina,BrasileChile,
atendêncianacionalizadoraalcançou
seupontomáximonosanosseguintes,com
acriaçãodemonopóliosnacionaisde
seguroseresseguros(em1928,aCajano
Chile,em1939oIRBnoBrasile,poste-
riormente,oINDERnaArgentinaem1952)
NoUruguai,foicriadoem1912um

“AAméricaLatina(…)nãofaz
partedaeconomiamundialdo
passadonemtampoucodo
presente,massimdofuturo,”

pseudomonopóliocomo“Bancode
SegurosdelEstadodeUruguay”.Coma
nacionalização,pretendia-seevitara
fugadedivisasparaoexterior,mases-
queceu-sedequeassociedadesresse-
guradorasnacionaisnãopoderiam
subsistirsemacompensaçãoatravésde
ressegurosnoexterior.

Apesardetudo,aSwissRecontinuou
estabelecendomaiscontatosnaAmérica
Latinaeformalizounovoscontratos
(Brasil1924,Chile1929,Uruguai1931,
Peru1939,México1942).Continuava
acrençanaspossibilidadesdomercado
latino-americano:“AAméricaLatina(…)
nãofazpartedaeconomiamundialdo
passadonemtampoucodopresente,mas
simdofuturo,”declarou,em1939,Plinio
Pessina,diretoradjuntodesde1937
ediretordaSwissReemZuriqueentre
1941e1957.Pessinaera,paraaempre-
sa,umapersonalidadeespecialeum
investigadorcompetentedomercadode
segurosnaAméricaLatina.Graçasaseu
árduotrabalho,duranteanosconseguiu
criarumaamplacarteiranaAméricaLati-
na.Em1939,visitoupelaprimeiravez
oPeru,Panamá,ColômbiaeVenezuela.

1948

Apósasegundaguerramundial,aSwissRe
continuasuatrajetórianaAméricaLatina,
promovendosistematicamente,porintermé-
diodeumasériederelaçõescomerciais,o
setorlocalderesseguro.Firmadososprimei-
roscontratoscomseguradorasnoEquador,
CostaRica,PanamáeVenezuela,em1948.

1948 1949 1950

Fundadaaprimeiraorganizaçãointernacional
dacomissãoeconômicadaONU,orientada
exclusivamenteparaaAméricaLatina,a
ComissãoEconômicaparaaAméricaLatina
(CEPAL).

5deagosto:6000mortosedanosnovalor
de200milhõesdedólareséotrágicosaldo
deumterremotodeintensidade6,8naescala
Richter,quearrasaacidadedePelileo,no
Equador.

ASwissRecelebraoprimeirocontrato
(devida)comumaseguradoraemCuba.

Nosanosvinteeradifícildimensionarosriscospotenciais.Eranecessáriodemonstraraexistênciadecertasmedidasdegestãoderiscos.
Aimagemmostracomonumarmazémdecafébrasileirofoicolocadaumamangueiradeáguacomomedidadecombateaincêndios.
Sistemasdeproteçãocontraincêndioemarmazénsdecafédogoverno.©1924ReproduzidocomaautorizaçãodeTheRothschildArchive.

1951 1952

Umaleipublicadaemdezembrode1951
estabeleceumaproibiçãoaplicávelapessoas
físicasejurídicasquerealizavamoperações
comorepresentantesdeseguradorasestran-
geirasnãoautorizadasparaoperarnoMéxico.

DuranteomandatodopresidenteJuanDomin-
goPerónfoicriadonaArgentina,em1948,
oInstitutoMistodeResseguros(IMAR)que,
em1952,seconverteunoInstitutoNacional
deResseguros(INDER),oqualgozavadedirei-
tosdemonopólio.



10  11

AinjeçãodecapitalestrangeironoprincípiodoséculoXXpermitiuaconstruçãodeumainfraestruturaeficiente.
Porexemplo,houveinvestimentosemestradasdeferronaArgentina(1925).

1952

ASwissRetenta,jánofinaldosanostrinta,
fazernegócioscomasseguradoras
colombianas.Em1952,firmaseuprimeiro
contratocomumaempresaemBogotá.

1953 1958 1960

Desde1953,aSwissReconsegueoperarem
grandeescalanaAméricaCentral.Celebrou
contratosnaGuatemala,Nicarágua(1953)e
naRepúblicaDominicana(1955).EmEl
Salvadorcomeçouaoperarapartirde1959
eemHondurasapartirde1964.

ASwissRecelebraoprimeirocontrato
(devida)comumaseguradoranaBolívia.

Servindocomomodelo,aSwissReformaes-
pecialistasestrangeirosdepaísesdoterceiro
mundo.OSITC(SwissInsuranceTraining
Centre)fundadoemZurichem1960,oferece
formaçãosobresegurosdiretoseresseguros
comoobjetivodeapoiaressespaíses
nodesenvolvimentodesuaeconomialocal.

1960 1962

Comumaintensidadede9,5naescala
Richter,ograndeterremotodoChile/Valdivia
acabacomavidade3000pessoas.Os
danosascendemamaisde880milhõesde
dólares.

Em1960,comoTratadodeMontevidéu
entreArgentina,Brasil,Chile,México,
Paraguai,PerueUruguaifoicriadaaAssocia-
çãoLatino-AmericanadeLivreComércio
(ALALC).AALALCentrouemvigorem2
dejaneirode1962.

2. Primeira expansão, apesar dos obstáculos
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1963

Outubro:OfuracãoFloraaçoitaasilhasdo
Caribe,incluindoCuba,provocando6000
mortes.

1964 1965 1965

Celebradooprimeirocongresso
panamericanosobrelegislaçãodeseguros
naCidadedoMéxico.

Em1ºdejaneirode1965,aSwissRe
mantémrelaçõescomerciaiscom100
sociedadeslatino-americanas.

SwissReorganizaoprimeirosemináriosobre
transportesemSanJosé,CostaRica.Em
1966segue-seoutrosobreincêndioseem
1967aindaoutrosobresegurosdevida.

3.DepoisdaSegundaGuerraMundial:períododeexpansão
2. Primeira expansão, apesar dos obstáculos

Caja Reaseguradora de Chile  
e Swiss Re
OproblemadafugadecapitaisnaAméri-
caLatinaprovocoureaçõesdiferentese,
emalgunscasos,acriaçãoderessegura-
dorasestatais.Narealidade,nemestas
tinhamcondiçõesdesubsistênciasema
compensaçãoderiscosemnívelinterna-
cional.

ASwissRe,queseesforçavaparaconti-
nuarampliandoseuscontatosnaAmérica
Latina,mostrouemumacartade1928
seuinteressepelaCajaReaseguradorade
Chile:“Comosociedaderesseguradora
queocupahojeoprimeirolugarentreas
outrassociedadesdosetor,comumraio
deatuaçãoqueseestende,comoésabi-
do,portodosospaísesdomundo,não
queremosdeixardecolocarnossosservi-
çosàdisposiçãodaCajaReaseguradora
deChile”.

Aofertadeassistência,capitaleconheci-
mentoteveêxitoe,em1929,deulugar
àcelebraçãodecontratoseaumarelação
comercialduradoura.Outrasressegura-
dorasnacionaistambémconfiarammajo-
ritariamentenaSwissReparaseusnegó-
ciosderetrocessão,motivopeloqual,na
décadadenoventa,essefoiumdos
principaisramosdeatividadedaSwissRe
nomercadolatino-americano.ASwissRe
tambémauxiliouasresseguradoras
especialmentenatarifaçãodegrandes
riscoseemassuntosderetrocessão.

NaArgentina,noBrasilenoChile,atendêncianacionalizadoraalcançouseuauge
comacriaçãodemonopóliosnacionaisdeseguroseresseguros:em1928CajanoChile,
em1939IRBnoBrasil,posteriormentetambémINDERnaArgentina,em1952.

DepoisdaSegundaGuerraMundial,
aSwissRecontinuouatrabalhareapro-
moversistematicamenteonegóciode
resseguroslocal.Detectouumpotencial
especialnooesteenortedocontinente,
assimcomonumerososmercadospro-
missores.

OslaçosdaSwissReemnívelmundial
tambémpermaneceram,emsuamaior
parte,intactosdepoisdaSegundaGuerra
MundialgraçasàneutralidadedaSuíça.
Nãofoiperdidoquasenenhumcontratoe
aindaforamganhosnovosmercados.A
SwissRecontinuouseuirrefreáveldesen-
volvimentoatéseconverteremumaem-
presadeâmbitomundial.Foramcriadas

novasfiliaisnaÁfricadoSul(1950),
Canadá(1953),HongKong(1956)eAus-
trália(1962).Emvistadosproblemas
políticoseeconômicosenfrentadosna
Europa,aAméricaLatinacontinuava
sendodeinteresseparaaSwissRe.

Nocenáriointernacionalcresciaa
convicçãodequenãoseriapossívelum
desenvolvimentoindustrialecomercial
naAméricaLatinasemumsistemadese-
guroseficaz.Na“PrimeiraConferência
HemisféricasobreSeguros”,celebradaem
1946emNovaYork,foidadooprimeiro
passoparaacriaçãoda“FederaçãoInte-
ramericanadeEmpresasdeSeguros”
(FIDES).Estaconhecidaorganizaçãodedi-
cadaaointercâmbiodeconhecimentose
experiênciascontribuiusignificativamen-
teparaaformaçãodosetordeseguros
diretosederessegurosnaAméricaLatina.
UmarealizaçãoqueaSwissRetambém
tornasua.

ASwissReseconverteuemimpulsorae
parceiranaAméricaLatinae,depoisda
SegundaGuerraMundial,conseguiucon-
solidarseucompromissoepresençacom
umaamplasériedecontratoscomsocie-
dadeslocaisnocontinente:desdeoPara-
guai(1947)eEquador,Panamá,Vene-
zuelaeCostaRica(1948)atérelações
comerciaiscomCuba(1950),Colômbia
(1952)eBolívia(1958).

Osriscoscresceramesefizerammais
claros.Ocrescentebem-estaremalguns
mercadosprecisavademaissegurosno
ramodevida.Surgiramgrandesprojetos
deengenhariaemrefinarias,pontese
outrasinstalaçõesindustriaisdegrande

Nocenáriointernacional,cresciaa
convicçãodequenãoseriapossível
umdesenvolvimentoindustriale
comercialnaAméricaLatinasem
umsistemadeseguroseficaz.

1968

Aberto,noMéxico,oprimeiroescritório
deserviços,emjulhode1968:um
escritóriodetarifaçãodesegurosdevida,
dirigidaporRobertoRivera.

1969

CriadooPactoAndinocomaassinatura
doAcordodeCartagenaem1969.Ospaíses
signatáriosforamBolívia,Chile,Equador,
ColômbiaePeru.Oobjetivodesseacordode
integraçãoéestabelecerlimitescomerciais,
umatarifacomumparaocomércioexteriore
umprogramadeindustrializaçãoconjunto.
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1970 1971 1972 1973

31demaio:OnortedoPerufoiabalado
porumterremotocomaintensidade
7,8naescalaRichter.Morrem66000
pessoaseosdanosascendemamais
de500milhõesdedólares.

ASwissReformalizaoprimeirocontrato
comumaempresadesegurosemPortoRico.

23dedezembro:Oterremotodeintensidade
6,0naescalaRichterqueabalouManágua
(Nicarágua)mata5000pessoaseprovoca
danosde800milhõesdedólares.

Comacrisedopetróleo,aumentaadívida
externadaAméricaLatina.

3. Depois da Segunda Guerra Mundial: período de expansão

porte.Foramdesenvolvidasasinfraestru-
turasdostransportesaéreosedeoutras
modalidades,oquefezcomquecresces-
semuitoademandaporseguros.Asse-
guradorasindividuaisnãopodiamfazer
frenteaessesdesafiose,porisso,houve
aumentonademandaporassessoriana
áreaderiscoseoapoioaosclienteslatino-
americanosnaavaliaçãoderiscos.Para
tanto,aSwissRedesenvolveunosanos
cinquentasuarededeassessoriamundial
e,sobretudo,adosmercadoslatino-ame-
ricanos.Comoresseguradorainternacio-
nalcomgrandeexperiência,aSwissRe
estavaemcondiçõesdeavaliarmelhoros
riscosedeoferecerassoluçõestécnicas
deseguroseressegurosmaisadequadas.

Aestratégiadeuseusfrutos.Desde1953,
aSwissReconsegueoperaremgrande
escalanaAméricaCentral.Celebroucon-
tratosnaGuatemala,Nicarágua(1953)
enaRepúblicaDominicana(1955).EmEl
Salvadorcomeçouaoperarapartirde
1959,emHondurasapartirde1964e
emPortoRicoopartirde1971.

Assim,aSwissReregistrouumaumento
nonúmerodecedentesecontratos.
Em1965,acompanhiamantinharelações
comerciaiscom100sociedadeslatino-
americanaselogoconseguiuoperarem
todososestadossoberanosdaregião.
Nãoobstante,asituaçãogeralestavado-
minadapelafaltadecapitalepelasper-
dasemtodasastaxasdecâmbio.Nofi-
naldosanossessenta,aSwissRetomou
umnovorumoparaconsolidaresanear
osdiferentesramos.

SITC (atualmente Swiss Re Academy)
Operíododopós-guerrafoimarcado
peloaumentonaconscientizaçãosobre
riscoepelacrescentenecessidadede
formaçãoespecializada.Agestãoderis-
coeaformaçãotécnicaentrarampara
ogrupodasatividadescomerciaisprinci-
paisdaSwissRe.Servindocomomodelo,
aSwissReformouespecialistasestran-
geirosdepaísesdoterceiromundo.OSITC
(SwissInsuranceTrainingCentre),funda-
doemZuriqueem1960,ofereciaforma-
çãosobresegurosdiretoseresseguros
comoobjetivodeapoiaressespaísesno
desenvolvimentodesuaeconomialocal.
Nosegundocursode“GeneralInsurance”,
ministradoem1962,participaramtanto
argentinosquantovenezuelanos.Em1969,
foiapresentadoo“Primeirocursosobre
segurosgeraisemlínguaespanhola”.Dos
25participantes,20procediamdaAmé-
ricaCentraledoSul.Alémdisso,muitos
sul-americanosfizeramumestágiodeas-
sistênciatécnicaemdiversosramos.
Etambémalgunsfuncionáriossuíços
passarammesesnasempresassul-ameri-
canas.Assim,produziu-seumintercâmbio
deconhecimentose,alémdisso,foram
estabelecidasrelaçõesamistosaspara
sempre.Tambémcabedestacaros
diferentesworkshopsintroduzidospos-
teriormente,levadosacabonosmerca-
doslocais,quereuniramespecialistasda
SwissRecomrepresentantesdosetor.
Háalgunsanos,aSwissRepromovecur-
sosparaomercadoseseguroslatino-
americanonaSwissReAcademydeZuri-
queeArmonk,NewYork.

DepoisdaSegundaGuerraMundial,aSwissRetornou-sepioneiranaformaçãodenovos
profissionaisprovenientesdemercadosemergentes.FundadoemZuriqueem1960,oSITC(hoje
SwissReAcademy)oferececursostécnicossobresegurosdiretoseresseguroscomoobjetivo
deapoiarestesmercadosnodesenvolvimentodesuaseconomiaslocais.Em1969foirealizado
o“Primeirocursosobresegurosgeraisemidiomaespanhol”.Muitosprofissionaisdeseguros
participaramesebeneficiaramdoknowhowadquirido.

1973

Nosanossetentaeoitenta,aSwissRecriaumasériedeempresasdeserviçoeassessoriade
segurosdiretos,comoobjetivodecolocarseusconhecimentosespecializadosaserviçodos
mercadospotenciais.Em1973,seabreoprimeiroescritórioOFATEC(Abreviaturaemespanhol
deEscritóriodeAssessoriaTécnica)emCaracas,Venezuela.AOficinaRiverayRiveranaCidade
doMéxicooperaapartirde1978comoescritórioOFATEC.
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1975 1976

OSistemaEconômicoLatino-AmericanoedoCaribe(SELA)éumorganismoregional
intergovernamental,comsedeemCaracas,Venezuela,integradopor28paísesdaAmérica
LatinaedoCaribe.Criadoem17deoutubrode1975medianteoConvênioConstitutivo
doPanamá.Temcomoobjetivopromoveracooperaçãoeconômicaedesenvolvimentosocial
entreospaísesdaAméricaLatina.

4defevereiro:OterremotodaGuatemala
(7,5naescalaRichter)faz23000mortes.
Osdanosascendemamaisde1,1bilhões
dedólares.

1976 1977

ASwissRecolaboranafundaçãoda
ResseguradoraNacionaldeSantoDomingo.

ASwissReestabelececomoutrasresseguradorasasecretariaCatastropheRiskEvaluating
andStandardizingTargetAccumulations(CRESTA).Nesseorganismo,independentedosetorde
segurosdiretoseresseguros,têmsidocompiladasasinformaçõesmaisimportantesdetodoo
mundosobreocontrolederiscosedesastresnacionais,principalmenteterremotos,tempestades
einundações.Naatualidade,essespadrõescontinuamsendoaceitosnosetordeseguros.

4.Osanossetentaeoitenta:assistênciatécnicaeassessoria

Acrescentediferenciaçãodomercado
latino-americanolevouaSwissReain-
tensificarseusserviços.Acompanhia
operava,jánaquelaépoca,emtodosos
paísessoberanosdocontinente,com
poucasexceções,comoCuba.Osgrupos
deseguradorasinternacionaisdomina-
vamomercadolatino-americanoeimpe-
diamassociedadeslocaisdeoperar.As
seguradorasdemenorportenãotinham
acapacidadefinanceiradosgrupos
multinacionaisparadispersaroriscopor
sipróprias,nemcontavamcomosmeios
paraanalisaregerirtodososnovosriscos
deformaprofissional.Dessaforma,a
SwissRefornecia,porexemplo,aseus
clientesdesegurosdevidanaAmérica
Latinanosanossetentaeoitenta,todos
oscálculosdereservasnecessárias,
preparadosemseuescritóriodeZurique,
quejácontavacomequipamentode
informática.Alémdisso,começaramos
investimentosdiretosemdiferentes
sociedadeslatino-americanasatravés

departicipações.ParaaSwissRehavia
chegadoomomentodeestabelecer-se
nomercadolatino-americanocom
representaçõespermanentes.Desse
modo,foramcriadasempresasdeserviço
eassessoriaparasegurosdiretoscom
ofimdecolocartodososconhecimentos
daSwissReàdisposiçãodessesmerca-
dospotenciais.Alémdosprimeirosescri-
tóriosdaOFATEC(OficinadeAsesoría
Técnica)emCaracas(1973)enaCidade
doMéxico(de1968a1973RobertoRi-
verayRiveradirigiuoescritórioeapartir
de1978passouaoperarcomoOFATEC
MéxicoSAdeCV),em1977foicriadaa
SOCARI(SociedaddeAnálisisdeRiesgos
SA)emBuenosAireseem1981,aOfici-
nadeAsesoríaTécnicaemBogotá.Des-
de1968,aSwissRevemassessorandoo
mercadocomsuaspublicaçõesSigma,
quecontinuamsendo,naatualidade,com
suasanálisesdemercadoemonografias
regulares,umadasfontesdeinformações
maisimportantesdosetordeseguros.

Dessaforma,aSwissRefornecia,porexem-
plo,aseusclientesdesegurosdevidana
AméricaLatinanosanossetentaeoitenta,
todososcálculosdereservasnecessárias
preparadosemseuescritóriodeZurique,que
jácontavacomequipamentodeinformática.

Nocontextodaassistênciatécnicanosanos
setentaeoitenta,aSwissRefundou,entre
outros,aSOCARI(SociedadedeAnálisede
RiscosSA)emBuenosAiresem1977.

Diferentesterremotos,porexemplo,
ograndeterremotodoChile/Valdívia,de
22demaiode1960,comsuaintensida-
dede9,5naescalaRichter,omaisforte
registradoatéomomentoatual,ouos
terremotosdeManáguaem1972eda
Guatemalaem1976,deixamclaroque
eranecessárioumressegurointernacional
paracobrirdanosdetalmagnitude.Em
todoomundoprocuravam-sepossibili-
dadesparaobterumseguroparaterre-
motos.ASwissReatendeuaessane-
cessidadedeconhecimentoseassesso-
riaeenviousuportetécnicoaocontinente.
Asconferências,semináriosemesasre-
dondas,alémdeserviremdegrandeaju-
daparaaprodução,passaramaformar
partedaprópriaimagemdaSwissRena
AméricaLatina.

Comessasiniciativas,aSwissRecontri-
buiuparaodesenvolvimentoeinternacio-
nalizaçãodoramodeseguroseressegu-
roslocalmente.Deurespaldoaosetorde
seguroslocalemumambienteinterna-
cionalmuitocompetitivoedesenvolveu
novosprodutosorientadosparaesses
mercadospromissores.ASwissRe,como
impulsionadoraeparceira,continuou
respaldandoacooperaçãoeintercâmbio
deconhecimentoscomassociedades
locaisatéaatualidade.
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Peranteaameçalatentededesastresnaturais,aSwissReapresentaaomercadolatino-americanoumaamplaofertadeprodutosdeseguro
comerciaisecoberturasderiscoscorporativos.AfotomostraaerupçãodovulcãoParícutin,localizadoa200milhasaoestedaCidadedoMéxico,
entre1943e1952.Foiaprimeiravezqueacomunidadecientíficatevecondiçõesdeobservarociclodevidacompletodeumvulcão.

1978 19801979/1980

ASwissReintroduzumpacoteespecial
paraterremotosnoEquador.

AAssociaçãoLatino-AmericanadeIntegra-
ção(ALADI)éumaorganizaçãointegrada
porváriospaíseslatino-americanosquetêm
comoobjetivoacolaboraçãoeconômicae
criaçãodeummercadocomum.Aorganiza-
çãofoifundadaem1980emMontevidéu
eéasucessoralegaldaAssociaçãoLatino-
AmericanadeLivreComércio(ALALC).

Chilereformasuaseguridadesociale
começaadesregularmaisomercadode
seguroseaprivatizarossegurosdepensões.

1981

FundadaaOficinadeAsesoríaTécnicadeSwissReemBogotá,Colômbia.AOficinade
AsesoríaTécnicadelaCompañíaSuizadeReasegurosem1998/1999passaachamar-se
OficinadeRepresentacióndelaCompañíaSuizadeReaseguros.Esseéoescritório
representantedaSwissRepararessegurosnão-vidaevidaesaúdedeColômbia,Peru,
BolíviaeEquador.

1977

EmBuenosAires,SwissRefundaaSociedad
AnálisisdeRiesgosSA(SOCARI),unaempre-
sadeserviçosdeassessoriasobreseguros.
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1985 1989 1990

19desetembro:Umterremotodeintensidade
8,1naescalaRichternaCidadedoMéxico
eseusarredores,deixa10000mortos.Os
danosascendemamaisde4000milhões
dedólares.

Desde1989aSwissRecolaboracom
“VivamosMelhor”emprojetosnoBrasil,
ColômbiaeGuatemalaeofereceajuda
vitalimediatanaárea.

26dejulho:ComaSwissReArgentinaSA
emBuenosAires,foicriadomaisum
escritórionaAméricadoSuleaSwissRe
reforçasuapresençanaárea.

1991

CriaçãodoMERCOSULpelaArgentina,
Brasil,ParaguaieUruguai.

4. Os anos setenta e oitenta: assistência técnica e assessoria

Catástrofes naturais e CRESTA
MuitospaísesdaAméricaLatinaestão
expostosagrandesperigosnaturaisque
requeremmodelosdenegóciodiferentes.
Ospaísesandinos,comoColômbia,
Equador,Peru,BolíviaeChile,estãoex-
postosaumgranderiscodeterremotos
ouerupçõesvulcânicas(porexemplo,
Peruem1970,Equadorem1987,Colôm-
biaem1995,Chileem2010).Além
disso,ElNiñoésempreumaameaça,prin-
cipalmentenacostaoestedaAmérica
doSul.Argentina,BrasileVenezuela,na
partelestedocontinente,entretanto,
estãoameaçadosporinundações,como
sucedeunaVenezuelaem1999.Aárea
doCaribesofrequasetodososanosas
consequênciasdevastadorasdosfuracões,
comoocorreuem1998comosfuracões
GeorgeeMitch.OMéxico,alémdetudo,
sofreaameaçadosterremotos(por
exemplo,ode1985),dastempestades,
tantonacostadoPacíficocomonado
Atlântico.

DepoisdosterremotosdeManágua,Ni-
carágua,em1972(6,0naescalaRichter,
2450mortosedanosnovalorde800
milhõesdedólares)edaGuatemalaem
1976(7,5naescalaRichter,23000
mortosedanosnototalde1,1bilhõesde
dólares)cresceuaconsciênciadeque
somenteerapossívelfazerfrenteadanos
detalmagnitudecomoapoiodeum
ressegurointernacional.Emseguida,em
1977,aSwissReestabeleceu,juntamen-
tecomoutrasresseguradoras,CRESTA
(CatastropheRiskEvaluatingandStandar-
dizingTargetAccumulations).Nesse
organismo,independentedosetordese-
gurosdiretoseresseguros,têmsidocom-
piladasdesdeentãoasinformaçõesmais
importantesdetodoomundosobreo
controlederiscosedesastresnaturaisso-
breterremotos,tempestadeseinunda-
ções.Naatualidade,essespadrõesconti-
nuamsendoaceitosnosetordeseguros.

Devidoàsuasituaçãogeológica,aAméricaLatinatemmuitasregiõesexpostasaoriscode
diversosdesastresnaturais,talcomofoidemonstradopeloterremotode4defevereirode1979
naGuatemala.Nareparaçãodosdanos,aSwissReconquistouareputaçãodeserumsócio
confiável.Apósoterremotode19desetembrode1985noMéxico,comumaintensidadede8,1
grausnaescalaRichter,aSwissRefacilitouoapoiofinanceiroaseusclientesmuitoantesdese
conheceramagnitudedodesastre.

1982 1985

Acriseeconômicadosanosoitentaalcança
seupontomáximoem1982comainsolvência
doestadomexicano.

13denovembro:Naerupçãodovulcão
NevadodelRuiz,nacidadecolombianade
Armero,morrem25000pessoas.
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1996 1998 1998

5dejunho:ComaaberturadaSwissRe
BrasilServiçoseParticipaçõesLtda.emSão
Paulo,em1996,aSwissReconverteu-se
emumadasprimeirasresseguradorasinter-
nacionaisquevoltaramaseestabelecerno
Brasil.

Outubro:OspaísesdeAméricaCentral,
emparticularHonduraseNicarágua,
sãoaçoitadospelofuracãoMitch,que
deixa9000mortos.

Em1998,houveumareorganizaçãona
SwissRedeZurich.Comasdivisões
Europa,ÁsiaeAméricaLatina,aSwissRe
pretendeureforçarsuapresençalocale
ficarmaispróximadeseusclientes.

1998

ASwissRereforçasuaposiçãodemercado
em1998comaaquisiçãodaempresa
mexicanaReasegurosAlianza,aseguradora
maisimportantedopaís.

5.Novaorientaçãoeenfoquedomercado:osanosnoventa

Adécadadenoventapresenciouum
impulsoemmuitospaíseslatino-america-
nos.Depoisdosanosdealtainflaçãoe
quedanoníveldebem-estar,quetambém
afetaramosetordeseguros,asituação
começouamelhorareosmercadosco-
meçaramaliberalizar-se.Oprecursor
foioChileque,nosfinaisdosanossetenta,
encabeçouasreformas.Tambémforam
reformadosossegurossociaisealguns
paísesestabeleceramnovospadrõesin-
ternacionaisnosistemadepensõescom
soluçõesdesegurosprivados.Emboraas
principaisinvestidorasfossemassegura-
dorasamericanaseespanholas,surgiram
novasoportunidadesdeexpansãono
continenteparaasseguradoraslocais,
sobretudograçasaoacordodelivre

comérciodoMercosul,apartirde1991,
eapareceramredesdeseguradoraslatino-
americanasquecontinuaramseudesen-
volvimentocomaajudaderessegurosin-
ternacionais.Adesregulamentaçãoe
aberturadosmercadosseguradoresna
AméricaLatinativeramcomoconsequên-
ciaumaquaseduplicaçãodonúmerode
seguradorasestrangeirasnosanosno-
venta.Dessaforma,aumentoutambéma
necessidadededaroapoiodaSwissRe
aosclientesemquestõesestratégicas.
Maisumavez,aSwissReconstituíaum

sócioimportanteparafazerfrente
aconcorrênciainternacional,cadavez
maispoderosa.

Comacriaçãodenovasdivisõesorienta-
dasparaomercadoem1998,aSwissRe
pretendiaofereceraomercadolatino-
americanotodososseusconhecimentos,
assimcomoosmelhoresserviçosdo
continente.Graçasàsnovasinstalaçõesda
SwissReemArmonk,NewYork,osclien-
teslatino-americanosadquiriramacesso
aosconhecimentosdetodaadivisãoda
Américaapartirdoano2000.Umnovo
enfoquedemercadoeumagamadepro-
dutosmaisampla,bemcomonumerosas
inovaçõesparafazerfrenteariscosnatu-
rais,deramlugaranovassoluçõessob
medidaparasatisfazerasdiferentesne-
cessidadesdomercadolatino-americano.
Essamudançatevecomoconsequência
ofechamentodeumasériedeescritórios
locais.Emtroca,osmercadospassarama
contarcomumescritóriocentralmaisefi-
ciente,jáque,comacriaçãodedivisões,
aexperiênciadaSwissRepôdesecon-
centraremumúnicolocalparatodoo
continente.ASwissRetambémfezgran-
desinvestimentosemsoluçõesdee-Bu-
sinessparafacilitaraseusclienteso
acessoainformaçõeseemumsoftware
especialmentedesenvolvidoparaestru-
turarmaiseficazmenteagestãodesinis-
tros.

Naexpansãodasatividadesdomercado,
asaquisiçõestiveramumpapelimportan-
te,comoaResseguradoraAliançano
MéxicoeaReacolnaColômbia.Emdife-
rentesmercadosaSwissReconseguiu
consolidarasrelaçõesestabelecidasaté
então.Comaaberturada“SwissReBra-
silServiçoseParticipaçõesLtda.”em
SãoPaulo,em1996,converteu-seemuma
dasprimeirasresseguradorasinternacio-
naisquevoltaramaseestabelecer
noBrasil.Desde2008,aSwissReconta
comaautorizaçãooficialparaoperar
comoresseguradoranoBrasil.

Comacriaçãodenovasdivisões
orientadasparaomercadoem
1998,aSwissRepretendiaoferecer
aomercadolatino-americanotodos
osseusconhecimentos,assimcomo
osmelhoresserviçosdocontinente.

1992 1994

Eliminadoeliquidadoomonopóliodos
ressegurosdoINDERnaArgentina.Apartir
dessemomento,asseguradorasdiretas
podemcolocarlivrementeseuressegurono
mercadonacionaleinternacional.

1ºdejaneiro:AssinadootratadodeLivre-
ComerciodaAméricadoNorte(NAFTA)em
1994,comoacordoregionalentreosgover-
nosdoCanadá,MéxicoeEUA,comoobjetivo
deimplantarumaáreadelivre-comércio.

Divisão Américas
Em1998,houveumareorganizaçãona
SwissReemZurich.Porumlado,oenfo-
quepassouparadivisõesglobaisno
negóciodeRessegurosdevidaesaúde,
bemcomoemAlternativeRiskTransfer
e,poroutro,foramcriadasdivisõesregio-
naisparanegóciostradicionaisnão-vida.
ComasdivisõesEuropa,ÁsiaeAmérica
Latina,aSwissRepretendeureforçarsua
presençalocaleficarmaispróximade
seusclientes.AdivisãodeResseguroe
Riscopassouadeteraresponsabilidade
pelosprodutosdentrodogrupo.Com
essasmudançasnaestruturadogrupo,
foiotimizadoorendimento.Alémdisso,
foilevadaemcontaaliberalizaçãonaEu-
ropa,bemcomoopotencialdosmerca-
dosdaÁsiaeAméricaLatina.Noinício
doano2000,esteenfoquefoiotimizado
comacriaçãodadivisãoAméricasede
umamplopacotedeserviçosparaocon-
tinenteamericano.Comaconcentração
dosserviçoslatino-americanos,osclien-
tescomeçaramabeneficiar-sedasexpe-
riênciasemtodososmercados.Também
foramreduzidasastarefasadministrati-
vas,tornandopossíveldedicarmaistem-
poaosclientes.

Adesregulamentaçãoeaaberturados
mercadosdesegurosnaAméricaLatina,
alémdeproporcionarboasprovisões
econômicas,levaram,em1998,àfundação
daDivisãoAméricaLatinadaSwissRe.
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2001/2002 2006 2007

CriseeconômicanaArgentina.

OprimeiroacordodaSwissRecomogovernomexicanofoioCat-Mex.Olimiteagregadoda
responsabilidadede450milhõesdedólaresnumperíododetrêsanosfoiaplicadopelaSwissRe,
noFundodeDesastresNaturaisdoMéxico(FONDEN)enaCat-MexLtd,emissoradosbônus
decatástrofe.Asoluçãoestabeleceuaspautassobrecomoosgovernosaproveitamosmercados
decaptaisdiretamenteparafinanciarareconstruçãoposterioraosdesastres.Oacordosucessor
foiMultiCatMexicoem2009.

Reaberturadomercadoderesseguros
noBrasil.Em15dejaneirode2007,
foipublicadaaLeiComplementar126que
acaboucomomonopóliodoIRBnoBrasil.

5. Nova orientação e enfoque do mercado: os anos noventa

1999 1999

16dedezembro:Asinundaçõesrepentinas
easavalanchesdelododeixaram
30000mortosnacidadecosteirade
Vargas,Venezuela.

ASwissReseconverteemlídernomercado
colombiano,depoisdaaquisiçãodacarteira
daReaseguradoradeColombia(Reacol).

ASwissRetambémprocura
compartilharsuaexperiênciacom
seusclientesatravésdesuas
publicações.Desde1968,sigma
geraalgunsdosdadoseanálises
maisvaliososnoâmbitodomer-
cadodeseguros.Reflejos,arevis-
tadaSwissReLife&Health,infor-
masobreodesenvolvimentonos
mercadosdaEspanha,Portugal
eAméricaLatinadesde1997.
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Nofuturo,aSwissRecontinuaráapoiandoomercadolatino-americanoemseucaminhoparaqueseconvertaemuma
dasprincipaisregiõesdecrescimento.

2010 2010 2011

SwissRe,comoresseguradoralíder,
ajudanareconstruçãodoChile,após
umterremotodevastador.

Junhoejulho:OsfuracõesKarleAlex
açoitamoMéxico.

ASwissRecelebraoprimeiroséculo
decompromissocomaAméricaLatina.

6.SwissRe2011

NoséculoXXI,aAméricaLatinaestámais
quenuncanamiradaeconomiamundial.
Aeconomialatino-americanasuperoua
últimacrisemuitobem,sobretudograças
àconsolidaçãodosetordeseguroseao
saneamentodascontasdospaísesem
geral.Oseconomistasesperam,portanto,
umcrescimentosuperioràmédiapara
essesmercados.Asempresaslatino-ame-
ricanastêmcadavezmaispesointerna-
cionaleacrescentedemandaporproje-
tosdeinfraestruturaeenergia,alémdas
perspectivasdeexportaçãodematérias-
primaseprodutosagrícolas,intensificam
anecessidadedecoberturadesegurose
resseguros.Tambémcresceuademanda
porsegurosdevida,emconsequênciado
aumentodobem-estarnaárea.

ASwissRetemimprimidoumacontínua
ampliaçãoasuasofertasemtodosesses
setoreseoferece,naatualidade,uma
amplagamadesoluçõesespecializadas
aosmercadoslatino-americanos;por
exemplo,noramodetítulosassociados
aomercadodeseguros,queajudaa
prevenirosgrandesriscosdomeioam-
biente.Cat-Mex,noMéxico,em2006,
foiaprimeirasecuritizaçãoderiscosde
terremotosdeumgoverno,queseam-
pliouem2009,graçasàcolaboraçãodo
governoedoBancoMundialnomarco
doMultiCatMéxico,comoobjetivode
oferecerumasoluçãoeficazparaos
riscosdeterremotosefuracões.Apóso
devastadorterremotode27defevereiro
de2010noChile,aSwissRefoiumadas
principaisresseguradorasaadiantaro
pagamentodosinistroparaacelerarare-
construção.Ovalorestimadodasrecla-
maçõesestavaemtornode600milhões
dedólares.MasaSwissRetambém
promoveodesenvolvimentodeprodutos
demicrosseguroeapoia,porexemplo,
aParaLife,ativanoMéxicoeColômbia,
mediantesuacapacidadederesseguroe
aassistêncianodesenvolvimentode
produtoseorientaçãodomercado.Além
disso,aSwissRetemcontinuadoade-
senvolverseuapoioàgestãoderiscose,
atualmente,oferecetambémamplos
modelosdegestãoderiscosempresa-
riais,comorespostaàsnecessidades
surgidasdepoisdaúltimacrise.

Mesmoassim,atarefaprincipalcomo
resseguradoranãomudoudesdeacele-
braçãodoprimeirocontratoem1911.
Em2011aSwissRecontinuanalinhade
frente,preparadaparaajudarseusclien-
tesnatransferênciaefinanciamento
deriscosealhesdarapoionagestãode
riscos,nodesenvolvimentodenovos
produtos,natarifaçãoeexpansãodeseu
negócio.

ASwissRetemimprimidouma
contínuaampliaçãoasuasofertas
emtodosessessetoreseoferece,
naatualidade,umaamplagamade
soluçõesespecializadasaosmerca-
doslatino-americanos.

2008

Emfevereiro,aSwissReseregistracomo
resseguradoraadmitida,segundoanova
legislaçãobrasileira.Onegócioexistenteem
SãoPauloseconverteemescritóriode
representação.

2008 2008

Foieliminadoomonopólioexistente
desde1924doInstitutoNacionaldeSeguros
emCostaRica.

ASwissRedesenvolveoprogramade
prevençãoereparaçãodedesastresem
Honduras,emcooperaçãocomaCruz
Vermelhasuíça,paraprestarapoionaregião.
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