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São Paulo, 3 de julho de 2012 — Margo Black assume hoje o
cargo de Head de Resseguros para América Latina Sul e
Presidente da Swiss Re Brasil Resseguros S.A.¹ Seu início se dá
em um momento histórico para a empresa, que recebeu,
recentemente, autorização da SUSEP (Superintendência de
Seguros Privados) para atuar no Brasil como resseguradora local.
No último dia 18 de Junho, a Swiss Re recebeu autorização oficial da
SUSEP para atuar no Brasil como resseguradora local. A Swiss Re
Brasil Resseguros S.A. inicia suas operações com capital de
R$ 120.458.000,00 e tem a Swiss Reinsurance Company Ltd, com
sede em Zurique na Suiça, como acionista controladora.
Agora, como resseguradora local, a companhia passa a participar
plenamente do mercado brasileiro, atendendo a um leque mais
abrangente de clientes e riscos. Além disso, assume um papel mais
ativo no desenvolvimento futuro do mercado.
E é neste momento histórico que Margo Black inicia na Swiss Re como
Head de Resseguros para América Latina Sul e Presidente da Swiss Re
Brasil Resseguros S.A. "É com grande satisfação que me junto à Swiss
Re e espero poder contribuir muito com o desenvolvimento da
empresa. Participar desse momento tão importante para a companhia
é um privilégio, bem como um interessante desafio profissional.", diz
Margo.
A Swiss Re terá uma estrutura local muito clara, com três áreas
principais: Vida e Saúde; Patrimonial e Responsabilidade Civil; e
Negócios Facultativos. A empresa espera aumentar sua participação
no mercado brasileiro no longo prazo e, com o objetivo de liderar o
mercado, manterá seu comprometimento na priorização de uma
subscrição disciplinada visando garantir um saudável e sustentável
crescimento do mercado de seguros brasileiro.
Como resseguradora local, a Swiss Re espera contribuir ainda mais
com o crescimento de seus clientes, trazendo conhecimento técnico
para importantes projetos de infraestrutura e soluções inovadoras em
Seguros Pessoais, especialmente nas carteiras de Vida e Saúde.
Espera também poder compartilhar com o mercado brasileiro todo o
seu conhecimento e experiência global.

Página 1/2

a
A Swiss Re está fisicamente presente no Brasil há mais de 15 anos e o
primeiro contrato com uma seguradora brasileira foi firmado em 1924.
Opera com um portfólio diversificado em todas as linhas de negócios,
incluindo Engenharia, Garantia, Agricultura, Transportes e Cascos
Marítimos, Patrimonial, Automóvel, Energia, Responsabilidade Civil,
Vida e Saúde.
¹ A contratação como Presidente da Swiss Re Brasil Resseguros S.A.
está sujeita às solicitações e aprovações regulatórias cabíveis.

Notas para os editores
Swiss Re
O Grupo Swiss Re é líder na oferta, em grande escala, de resseguro, seguro e outras
formas de transferência de risco baseadas em seguros. Negociando diretamente ou
por intermédio de corretores, sua carteira global de clientes é composta por
companhias de seguros, empresas de médio a grande porte e clientes do setor
público. De produtos padronizados a coberturas personalizadas em todas as linhas de
negócios, a Swiss Re coloca à disposição sua solidez financeira, experiência e
capacidade de inovação para possibilitar a tomada de riscos, condição imprescindível
ao progresso empresarial e social. Fundada em Zurique, na Suíça, em 1863, a Swiss
Re atende clientes por meio de uma rede de 60 escritórios no mundo todo e está
classificada como "AA–" pela Standard & Poor's, "A1" pela Moody's e "A" pela A.M.
Best. As ações da Swiss Re Ltd., empresa holding do Grupo Swiss Re, são negociadas
na SIX (Bolsa de Valores da Suíça), com o símbolo SREN. Para obter mais informações
sobre o Grupo Swiss Re, acesse: www.swissre.com ou nos siga no Twitter em
@SwissRe.
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