Qual o seu segmento de atuação?

1

Empresa de resseguro

2

Empresa de seguros gerais /
previdência e vida /saúde
suplementar / capitalização

3

Escritórios de advocacia

4

Outros

47,5%

22,1%
8,3%

22,1%

Total de Votos: 181

Quantos anos de experiência no mercado
ressegurador ou segurador?

1

Até 10 anos

2

De 10 a 19 anos

3

De 20 a 29 anos

4

Mais de 30 anos

37,7%
24,6%
22,3%
15,4%

Total de Votos: 175

Durante os séculos XIX e XX o setor segurador cresceu a partir
de novos riscos que surgiram com a Revolução Industrial.
Quais são os principais desafios para que as empresas
de seguro e resseguro também possam se beneficiar
da recente Revolução Digital?
1

Compreensão dos riscos
cibernéticos

2

Incorporação da cultura de
inovação nos negócios

3

Evolução regulatória e adaptação
dos sistemas de controle e
compliance a este novo ambiente

Total de Votos: 162

12,3%

39,5%

48,1%

O negócio tradicional de seguro e resseguro,
baseado no mutualismo, está ameaçado pelo surgimento
de negócios disruptivos, como, por exemplo,
Airbnb e UBER, que afetaram os mercados de hospedagem
e transporte urbano. Com relação a este afirmação:

1

Discordo da análise, pois as empresas
tradicionais de seguros
e resseguros detêm as melhores práticas
para a gestão de risco

2

Discordo da análise, pois as empresas
tradicionais de seguros
e resseguros já são vanguardistas em
inovações tecnológicas

3

Concordo com a análise

Total de Votos: 144

37,5%

16,7%

45,8%

Qual o maior desafio para os segmentos segurador e
ressegurador atualmente e para os próximos 3 anos?

1

Regulação, estabilidade política e
econômica

2

Gestão de talentos e formação de
lideranças

12,8%

3

Canais de distribuição, a relação com
os consumidores

15,1%

4

Qualidade da gestão de riscos
(ambientais, sociais e de governança)

Total de Votos: 86

61,6%

10,5%

O Brasil sediou em 2014 a Copa do Mundo de Futebol
e receberá os Jogos Olímpicos em 2016. Em sua
opinião, onde se concentram os principais riscos
enfrentados em projetos de tamanha envergadura?
1

Segurança e geopolítica

2

Construção do equipamento
esportivo, rede de transporte e
infraestrutura em geral

3

Investimento necessário e
retorno à sociedade

4

Reputação do país sede

Total de Votos:

20,5%
46,2%
28,2%

5,1%

78

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC
da ONU recentemente emitiu um alerta para as consequências

do acréscimo de 2°C na média da temperatura terrestre, que
deverá se concretizar caso as estimativas para as emissões de
carbono pela atividade humana se mantenham.

As resseguradoras estão preparadas para este cenário, que inclui
o aumento da severidade e frequência das catástrofes naturais?

34,5%

1

Sim

2

Não

3

Discordo da análise

58,6%
6,9%

Total de Votos: 29

O ano de 2016, para os segmentos de seguros e
resseguros, será, em relação ao ano de 2015:

1

Pior

2

Equivalente

3

Melhor

60,5%
28,9%
10,5%

Total de Votos: 38

