REpensando
Resseguro na
América Latina
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Somos uma
resseguradora
Latino-Americana
para quem busca
solidez e valor em
um verdadeiro
parceiro.

Investimos em
conhecimento, tecnologia
e nos melhores
profissionais para inovar
de verdade com
autonomia e
responsabilidade.

Forte Base
Acionária
Estrutura Societária

70.7%

19.1%

10.2%

A Vinci Partners (NASDAQ: VINP) é uma das
principais plataformas de investimentos
alternativos do Brasil especializada em
gestão de ativos, gestão de patrimônio e
assessoria financeira com R$ 58 bilhões sob
gestão, 318 fundos e 34 parceiros com
experiências complementares.

A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, é a
maior instituição global de desenvolvimento
focada no setor privado nos países em
desenvolvimento, com USD 31,5 bilhões em
compromissos de investimento no EF21. O
rating Aaa da IFC (Moody's) é sustentado por
sua forte posição de capital, liquidez abundante,
portfólio diversificado e base de acionistas
altamente classificada.

O Brasil Plural é um banco múltiplo completo
com foco em finanças estruturadas,
assessoria financeira e gestão de ativos. O
Banco apresenta forte atuação nos mercados
Imobiliário e de Gás e Energia.

Líderes
altamente
qualificados e
experientes
Equipe de Gestão
Forte
Bruno Freire

Elias Silva

CEO

Diretor de
Underwriting
Facultativos

Arthur Farme
D’Amoedo
CFO

Maria Victoria
Barbará
Diretora de
Underwriting de
Contratos P&C Brasil

Rodolfo Rodriguez
CRO

Alessandra
Monteiro
Diretora de
Underwriting de
Vida e Saúde

Leonardo
Lomba
CTIO

Hernan Moreno
Diretor de
Underwriting da
América Latina

Com agilidade e
inovação, oferecemos
soluções personalizadas
para atender as
necessidades de nossos
parceiros em diversos
segmentos.

Nossa jornada e
histórico
empreendedor
Visão
Estratégica
para constituir
o 2° Player no
Brasil

Incorporação da
Markel
Resseguradora
Brasil é concluída
Incorporação da
Terra Brasis,
criando a segunda
maior resseguradora
local do Brasil
Início das operações

2021

Iniciou a expansão
para outros países
da América Latina 1

2020

Abordagem
Multilinha
Fundada por
Vinci partners

2019

Negócios de
resseguro com
aprovação regulatória

2018
2015

Austral Holding
Recebe perspectiva
positiva

2014
2011
Elevação do Rating do
Grupo Austral para

brAAA
Equity Investment
from IFC

Fonte: Nota da Empresa: 1. Austral Re possui licenças operacionais em todos os paises da América Latina, excetoChile, Uruguai e Venezuela.

Nosso
Ecossistema
Principais pontos que
fazem a diferença para
nossos clientes e
parceiros

Novas
Soluções

Somos
Especialistas

Desenvolvimento de

Equipe executiva com

Know-how

Eficiência e
Produtividade

Agilidade e
Assertividade

Conhecimento
Multilinha

Compreensão profunda
da estrutura regulatória

Maior escala operacional por

produtos para atender as

relações comerciais de longa

regional garantindo

meio da digitalização e

necessidades dos clientes,

data e alta capacidade

agilidade comercial

vantagem de sinergias de

trazendo soluções

técnica

significativa

despesas gerais e

personalizadas

administrativas
compartilhadas

Gestão local com poder de
decisão, minimizando a

burocracia para desenvolver
serviços

Conhecimento diversificado em
múltiplas linhas de negócios,

incluindo segmentos de Vida e Não
Vida

Uma empresa
bem
posicionada e
pronta para
enfrentar
desafios

Carteira de
negócios
diversificada
Know-how em diversos
segmentos de mercado

Relacionamento de longo
prazo com clientes

Garantia
3%

Automóvel
33%

Patrimonial
26%

Internacional
2%

Latam
(exc Brasil)
34%

Ampla operação
em toda América
Latina

Prêmio
Retido
2021
Brasil
64%

Outros
7%

Responsabilidade
7%

Aviação
6%

Vida&Saúde
9%

Energia&Marítimo
9%

18

países
Escritório na
Colômbia

Forte
estratégia de
capital com
altos níveis
de solvência

230%

S&P

AMBest

V@r 99.6% com

brAAA

B++

46%

Com
Outlook Positivo

De suficiência de
acordo com o
Bcar
AMBest

Coeficiente de
Solvência

(outlook
positivo)

Análise Sofisticada de
Nivel de Risco

Força do Balanço
Patrimonial

Aquisição
Bem-sucedida

Forte painel de
resseguros com
empresas sólidas
ao redor do
mundo

Capital em
constante
evolução com
uma margem de
solvência
conservadora

Conhecemos o
mercado

AUSTRAL REPORT

Austral Report
e Insight

AUSTRAL INSIGHT

1° periódico sobre o mercado brasileiro
de (res)seguros
Compartilhamento de
conhecimento

Participação ativa
Compreensão do mercado

Distribuido para
2.000 profissionais
em 5 continentes

O Impacto da pandemia no mercado de
seguros

Estamos
comprometidos com
nossos valores e
princípios com os
mais altos padrões
éticos

Destaques
Grupos Austral
2021

70,0
Receita
Líquida

94,8%

2,1

Índice
Combinado

Prêmio
Emitido

569

mi

Patrimônio
Líquido

13,1%
ROE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (BRL MM)

IFC investiu
BRL 80
milhões na
Austral
Holding

Com a fusão da
Terra Brasis, a
Austral Re torna-se a
segunda maior
resseguradora do
Brasil

Austral adquiriu
todas as quotas
representativas do
capital social da
Markel

Gestão de Liquidez
de Ativos
suportada por
estratégia
conservadora de
investimentos

CA I XA E I NV E S T I M E NT O S

90,1%

1,5x

438

2014

Alto volume e
liquidez de ativos
para fazer frente as
obrigações
assumidas

LI Q UI DE Z DE CA RT E I RA

1,5x

535

2015

1,6x

631

2016

1,4x

606

2017

1,6x

708

2018

1,9x

1,7x

894

899

2019

2020

1,8x

1,8x

1.012

1.126

2021

A T I V O S GA RA NT I DO S - F E V E RE I RO 2022

2022E

2,7%

7,2%

Liquidez
acima de
120 dias

Liquidez
até 120
dias

Alta
Liquidez

E S T RA T É GI A DA CA RT E I RA DE A T I V O S

2021
Reservas Líquidas
Investimentos Totais
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1.009

3%

1%

4%

mi

Títulos do Governo
Renda Fixa
Caixa
Participação Societária
Bens Imóveis
Fundos Mútuos

3%

16%

73%

Números referente à Austral Holding
(*) Valores das reservas líquidas que devem ser mantidas pelos investimentos sob Regulamentação da SUSEP. Valores em milhões de reais.

Foco no mercado
regional com
carteira
diversificada de
negócios

LA T A M (E XC BRA S I L – PRÊ M I O RE T I DO 2021)

Garantia
9%

Aviação
2%

Panamá
2%

República
Dominicana
3%
Energia&Marítimo
4%

Paraguai
1%

Outros
1%

Chile
3%

Equador
3%
Costa Rica
4%

Vida&Saúde
15%

Colômbia
32%

Guatemala
4%
Bolívia
5%

Expansão
Geográfica na
América
Latina

Responsabilidades
11%

Peru
11%

Patrimonial
46%

Outros
13%

34%
21%
A UM E NT O NA PA RT I CI PA ÇÃ O
DE NE GÓ CI O S LA T A M (E XC
BRA S I L)
Prêmio
Retido
2018

Prêmio
Retido
2021

Argentina
12%

México
19%

Buscamos rentabilidade
e crescimento com
manutenção de
volatilidade e proteção
do capital

Iniciativas de
Governança
corporativa bem
estabelecidas

Membros do Conselho

Comitês

RISCO

Bruno Zaremba

Gabriel Felzenszwalb

Vinicius Albernaz

Michael Cukierman

(Presidente do Conselho)

(Vice-Presidente)

VINCI PARTNERS

VINCI PARTNERS

VINCI PARTNERS

VINCI PARTNERS

RH E
REMUNERAÇÃO

AUDITORIA

INVESTIMENTOS

Laura Gé

Margo Black

Membro Independente

Membro Independente

Sergio
Goldenstein
Membro Independente

ÉTICA

Estrutura de
governança
forte e eficiente
alinhada ao
apetite ao risco

Regulatório

Crédito

Monitorar
constantemente as
mudanças
regulatórias para
antecipar as
necessidades.

Exposição a Resseguradores
parceiros com rating
mínimo "A-"; Cultivar um
relacionamento de longo
prazo; Retrocessão sempre
casada e alinhada
corretamente com o
contrato de resseguro;
Diversificação de
Retrocessões

Gestão de
riscos forte
em todas
as esferas

Mercado
(Incluído Câmbio)
Preservar o capital
investido;
Retorno acima do CDI em
moeda local e superior à
LIBOR em moeda
estrangeira; Baixo apetite
por risco cambial buscando
casamento entre ativos e
passivos

Underwritting

Operacional

Liquidez

Índice combinado inferior a
100%;
Buscar pulverizar a carteira de
risco por região, linhas de
negócios, cedentes e
corretoras;
Foco da estratégia na
obtenção de ROE acima do
custo de capital; Operações
que não causem problemas de
liquidez.

Monitorar e controlar fatores
de risco relacionados a fraudes,
falhas ou ineficiências no
processo, sistema ou pessoas;
Perfil conservador para evitar
litígios; Sempre realizar as
operações dentro da estrutura
Jurídica.

Assegurar a liquidez
necessária para as
obrigações futuras;
Evitar desencontros de
termo e/ou indexadores.

.

Estratégico
Manter bons
relacionamentos com os
provedores de
capacidade; Manter um
Nível de capital acima do
capital regulatório e que
seja suficiente para
garantir um bom nível de
rating.

Compliance
/ Imagem
Assegurar a Liquidez
necessária para
obrigações futuras; e
Evitar desencontros de
termo e/ou indexadores

Governança
forte e eficiente
alinhada ao
apetite ao risco

Pontos Gerais da Declaração

Estrutura de Risco

Ambiente de
controle

Estrutura de Risco
Informações &
Comunicação

Avaliação
de Risco

Pretendemos ser
uma referência
no mercado,
ajudando a
alavancar os
negócios dos
nossos clientes e
parceiros

Toda a nossa
operação é
baseada na
transparência e
confiança

Atividades de
Monitoramento

Risco de Tratamento

Buscamos
crescimento,
rentabilidade e
controle da
volatilidade para
garantir a solidez
do nosso negócio

Não toleramos
qualquer conduta fora
de nossos padrões
éticos - Adotamos um
nível de governança
que preserva valor,
mantendo os
interesses de longo
prazo de nossos
stakeholders

Buscamos atuar como
pioneiros,
preservando a
rentabilidade e o
nível técnico,
mantendo nosso
compromisso com
nossos valores

Entendemos que as
pessoas são parte
essencial da nossa
estratégia fortalecemos e
desenvolvemos
nossa equipe

Valorizamos parcerias
reais e de longo prazo
e buscamos ser
parceiros
preferenciais para
nossos clientes corretores são
clientes

Acreditamos que cada ação
conta, e por isso temos o
compromisso de gerar
continuamente impactos
positivos na sociedade com
iniciativas que reafirmam
nossa responsabilidade social.

Apoiamos e
promovemos
ações
sustentáveis
Programas
socioambientais

Iniciativas

Empresa investida pela
IFC
Temos diretrizes
socioambientais
estabelecidas:
Treinamento para todos
os novos funcionários;
Exclusão e lista de
atenção para evitar que
realizemos operações
com riscos sociais,
reputacionais e
ambientais;
Relatório anual sobre
exposição da empresa a
esses riscos

Trabalho contínuo

Programas de
reciclagem

Diretrizes KYC/E/S

Por meio do Projeto
Ciclo Orgânico, a
empresa adota a
compostagem de seus
resíduos orgânicos

Procedimentos de
avaliação de nossos
clientes e negócios para
determinar seu nível de
risco em relação aos
riscos AML, reputacional
e de Fraude;

Descontinuar o uso de
descartáveis dentro
da empresa

Procedimentos de
monitoramento
constante;
Nível de Autoridade
para classificação de
alto risco;

Valorização do nosso
capital humano
Diversos benefícios e
ações em prol do bemestar e saúde de nossos
colaboradores;

Análise de impacto para
identificar pontos fortes
e oportunidades no Meio
Ambiente, em
comunidade, com
Colaboradores e na
Governança para
desenvolver ações sociais

Apoiar o
desenvolvimento de
nossa equipe com
treinamentos, estudos e
um Plano de Carreira e
Sucessão;
Discussões sobre
diversidade e cultura
corporativa
Adoção da Política
Parcial de Trabalho HO

Nova regulamentação
da SUSEP sobre o tema
- adaptação regulatória
necessária - inserção
mais efetiva no quadro
de risco

Apoiamos e
promovemos ações
em mais de 8
programas de
desenvolvimento

ONG que promove o
desenvolvimento
humano e a integração
social por meio do
esporte e da educação

Há mais de 70 anos
dedicada à inclusão social
de pessoas com
deficiência visual em São
Paulo

Promove intervenções no
hospital infantil buscando
entretê-las

Programas de Impacto
Social

Promove educação integral,
cultura, esporte, apoio à
profissionalização, atenção
básica à saúde e assistência
social às famílias da
comunidade com maior
nível de desestruturação

Capacita jovens da rede
pública de ensino do Rio de
Janeiro (RJ) na linguagem da
animação, seja como
público, forma de expressão
ou campo profissional

Instituição sem fins
lucrativos que tem como
principal objetivo
transformar a vida de
crianças e adolescentes
por meio da educação e
cultura no Rio de Janeiro
(RJ)

Promove a participação
sociocultural de idosos e
pessoas em situação de
exclusão social, visando
estimular a integração e o
sentimento de pertencimento
na sociedade

Clube de leitura digital,
voltado para homens e
mulheres acima de 60 anos e
formado por 8 a 12 pessoas,
que se reúnem em São Paulo
uma vez por semana para ler
e conversar sobre o mesmo
livro

Com as iniciativas que
patrocinamos, temos o
compromisso de ajudar a
formular ações que
contribuam para o
desenvolvimento das
comunidades e da nossa
sociedade.

