Comunicado de imprensa
Swiss Re e Veoneer formam parceria para aperfeiçoar avaliação e o
desenvolvimento da tecnologia ADAS

•

Resseguradora líder e empresa de tecnologia automotiva unem
forças na avaliação da tecnologia ADAS

•

Veoneer utilizará os dados e o conhecimento da Swiss Re para
aprimorar a tecnologia ADAS

•

A experiência da Veoneer em tecnologias de hardware e software
ADAS será integrada no ADAS Risk Score da Swiss Re e
contribuirá para aperfeiçoá-lo

Zurique, 20 de abril de 2021 – A Swiss Re e a Veoneer vão juntar os
seus conhecimentos e vasta experiência em tecnologias de segurança
na estrada para melhorar ainda mais a avaliação e o desenvolvimento
de sistemas avançados de assistência aos condutores (ADAS) e
serviços relacionados.

Assessoria de imprensa,
Zurich
Telephone +41 43 285 7171
Swiss Re Ltd
Mythenquai 50/60
CH-8022 Zurich
Telephone +41 43 285 2121
www.swissre.com
@SwissRe

Anualmente, cerca de 1,4 milhão de vidas são perdidas e 50 milhões de
pessoas ficam feridas nas estradas em todo o mundo. ADAS, uma tecnologia
de assistência aos condutores, tem mostrado um potencial enorme na
redução do número de acidentes rodoviários e na mitigação do número de
fatalidades e de ferimentos graves.
Nos últimos 10 anos, os fabricantes de automóveis e outros veículos tem
acelerado a integração e o lançamento de sistemas ADAS. As seguradoras,
no entanto, não têm acompanhado esta tendência ao mesmo ritmo,
dependendo ainda de fatores demográficos estáticos para o cálculo dos seus
prémios, sem levar em consideração todas as implicações do ADAS.
Em 2019, a Swiss Re lançou o ADAS Risk Score (Classificação de Riscos
ADAS) com o objetivo de criar uma classificação de seguro específica para
cada veículo, que as operadoras primárias possam utilizar para calcular os
prémios de seguro, levando em conta os sistemas de assistência ao
condutor.
A Swiss Re e a Veoneer partilham o interesse mútuo de querer aprofundar ao
máximo os seus conhecimentos sobre os efeitos de segurança do ADAS, de
forma a poder aprimorá-los e adaptar o desempenho desses sistemas aos
hábitos de cada condutor, o que lhes permitirá avaliá-los com maior precisão.
No âmbito desta parceria, a Veoneer buscará aperfeiçoar a sua tecnologia
ADAS usando o conhecimento empírico da Swiss Re sobre o desempenho
das tecnologias ADAS, com base em aspetos relevantes para os seguros e a
sua abordagem abrangente à modelagem de risco. Ao compreender melhor
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como um veículo é conduzido em certas situações, tais como diferentes
condições rodoviárias ou meteorológicas, revelar-se-ão, em maior detalhe, as
oportunidades e as limitações dos sistemas atuais.
Ao mesmo tempo, a Swiss Re beneficiará da experiência da Veoneer em
tecnologias de hardware e software ADAS. Esta informação será integrada
no ADAS Risk Score da Swiss Re, para o benefício dos fabricantes de
automóveis. Consequentemente, as seguradoras terão a vantagem de poder
avaliar as novas tecnologias de segurança de automóveis para efeitos de
seguros.
Pranav Pasricha, Global Head P&C Solutions da Swiss Re, disse: “Estamos
muito satisfeitos de poder aprofundar o nosso trabalho em sistemas
avançados de assistência à condução, graças a esta parceria com a Veoneer.
Desta forma, respondemos às necessidades dos nossos clientes, no sentido
de avaliar, com precisão, as novas tecnologias ADAS e o seu impacto
potencial em indemnizações futuras de sinistros.“
Steven Jenkins, Chief Technology Officer da Veoneer, afirma que “munidos
de um conhecimento mais amplo sobre o desempenho real de várias
tecnologias ADAS, em diferentes partes do mundo, poderemos desenvolver
sistemas que possam assistir aos condutores de uma forma ainda mais
eficaz, para fabricantes de veículos em todo o mundo. Trata-se da próxima
etapa no desenvolvimento da condução colaborativa, que coloca o condutor
e a tecnologia no centro de tudo.”
Swiss Re
O grupo Swiss Re Group é um dos maiores fornecedores mundiais de produtos de
resseguro, seguro e outras formas de transferência de risco, operando com a missão de
tornar o mundo mais resiliente. A sua oferta permite antecipar e gerir riscos - das
catástrofes naturais às mudanças climáticas, do envelhecimento da população à crimes
cibernéticos. O objetivo do Grupo Swiss Re é permitir que a sociedade prospere e
progrida, criando novas oportunidades e soluções para os seus clientes. Com sede em
Zurique, Suíça, onde foi fundado em 1863, o grupo Swiss Re opera através de uma rede
de cerca de 80 escritórios em todo o mundo. Está organizado em três unidades de
negócios, cada uma com uma estratégia distinta e um conjunto de objetivos que
contribuem para a missão global do Grupo.

Para obter logotipos e fotografias de executivos,
diretores ou escritórios da Swiss Re, consulte:
https://www.swissre.com/media/electronicpress-kit.html

Para outros pedidos de imprensa envie um e-mail
para:
media_relations@swissre.com
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Veoneer
Veoneer, Inc. é líder mundial em tecnologia automotiva. A missão da empresa é criar
confiança na mobilidade. A Veoneer desenha, desenvolve e fabrica software, hardware e
sistemas de última geração para proteção de ocupantes, sistemas avançados de assistência à
condução e condução colaborativa e automatizada para OEMs em todo o mundo. Com sede
em Estocolmo, Suécia, a Veoneer tem 7.500 funcionários em 11 países. Em 2020, o seu
volume de vendas totalizou os 1,37 mil milhões de dólares. A empresa está a construir uma
herança de quase 70 anos no desenvolvimento de segurança automotiva. Em 2018, a
Veoneer tornou-se numa empresa independente de capital aberto listada na Bolsa de Valores
de Nova York (NYSE: VNE) e na Nasdaq de Estocolmo (SSE: VNE SDB).
Cautionary note on forward-looking statements
Certain statements and illustrations contained herein are forward-looking. These statements
(including as to plans, objectives, targets, and trends) and illustrations provide current
expectations of future events based on certain assumptions and include any statement that
does not directly relate to a historical fact or current fact.
Forward-looking statements typically are identified by words or phrases such as “anticipate”,
“assume”, “believe”, “continue”, “estimate”, “expect”, “foresee”, “intend”, “may increase”, “may
fluctuate” and similar expressions, or by future or conditional verbs such as “will”, “should”,
“would” and “could”. These forward-looking statements involve known and unknown risks,
uncertainties and other factors, which may cause the Group’s actual results of operations,
financial condition, solvency ratios, capital or liquidity positions or prospects to be materially
different from any future results of operations, financial condition, solvency ratios, capital or
liquidity positions or prospects expressed or implied by such statements or cause Swiss Re to
not achieve its published targets. Such factors include, among others:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

the frequency, severity and development of insured claim events, particularly natural
catastrophes, man-made disasters, pandemics, acts of terrorism or acts of war;
mortality, morbidity and longevity experience;
the cyclicality of the reinsurance sector;
central bank intervention in the financial markets, trade wars or other protectionist
measures relating to international trade arrangements, adverse geopolitical events,
domestic political upheavals or other developments that adversely impact global economic
conditions;
increased volatility of, and/or disruption in, global capital and credit markets;
the Group’s ability to maintain sufficient liquidity and access to capital markets, including
sufficient liquidity to cover potential recapture of reinsurance agreements, early calls of
debt or debt-like arrangements and collateral calls due to actual or perceived deterioration
of the Group’s financial strength or otherwise;
the Group’s inability to realize amounts on sales of securities on the Group’s balance sheet
equivalent to their values recorded for accounting purposes;
the Group’s inability to generate sufficient investment income from its investment portfolio,
including as a result of fluctuations in the equity and fixed income markets, the composition
of the investment portfolio or otherwise;
changes in legislation and regulation, or the interpretations thereof by regulators and
courts, affecting the Group or its ceding companies, including as a result of comprehensive
reform or shifts away from multilateral approaches to regulation of global operations;
the lowering or loss of one of the financial strength or other ratings of one or more
companies in the Group, and developments adversely affecting its ability to achieve
improved ratings;
uncertainties in estimating reserves, including differences between actual claims
experience and underwriting and reserving assumptions;
policy renewal and lapse rates;
uncertainties in estimating future claims for purposes of financial reporting, particularly
with respect to large natural catastrophes and certain large man-made losses, as
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

significant uncertainties may be involved in estimating losses from such events and
preliminary estimates may be subject to change as new information becomes available;
legal actions or regulatory investigations or actions, including in respect of industry
requirements or business conduct rules of general applicability;
the outcome of tax audits, the ability to realize tax loss carryforwards and the ability to
realize deferred tax assets (including by reason of the mix of earnings in a jurisdiction or
deemed change of control), which could negatively impact future earnings, and the overall
impact of changes in tax regimes on the Group’s business model;
changes in accounting estimates or assumptions that affect reported amounts of assets,
liabilities, revenues or expenses, including contingent assets and liabilities;
changes in accounting standards, practices or policies;
strengthening or weakening of foreign currencies;
reforms of, or other potential changes to, benchmark reference rates;
failure of the Group’s hedging arrangements to be effective;
significant investments, acquisitions or dispositions, and any delays, unforeseen liabilities
or other costs, lower-than-expected benefits, impairments, ratings action or other issues
experienced in connection with any such transactions;
extraordinary events affecting the Group’s clients and other counterparties, such as
bankruptcies, liquidations and other credit-related events;
changing levels of competition;
the effects of business disruption due to terrorist attacks, cyberattacks, natural
catastrophes, public health emergencies, hostilities or other events;
limitations on the ability of the Group’s subsidiaries to pay dividends or make other
distributions; and
operational factors, including the efficacy of risk management and other internal
procedures in anticipating and managing the foregoing risks.

These factors are not exhaustive. The Group operates in a continually changing environment
and new risks emerge continually. Readers are cautioned not to place undue reliance on
forward-looking statements. Swiss Re undertakes no obligation to publicly revise or update any
forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.
This communication is not intended to be a recommendation to buy, sell or hold securities and
does not constitute an offer for the sale of, or the solicitation of an offer to buy, securities in any
jurisdiction, including the United States. Any such offer will only be made by means of a
prospectus or offering memorandum, and in compliance with applicable securities laws.
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