Um Obrigado aos Patrocinadores
Patrocinador Diamante

Patrocinadores

Patrocinadores da Mídia

MEMBROS DO COMITÊ ORGANIZADOR
Presidente
MARIO ANTONIO VELA BERRONDO, GNP Seguros, Mexico
Membros
GARY BENNETT, Seguros Monterrey New York Life, S.A.
EDUARDO IGLESIAS, Colon Compañia de Seguros S.A.
LUIS ALVARO TOLEDO, Grupo Nacional Vida
FABIANO LIMA, SulAmerica
RECAREDO ARIAS JIMENEZ, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)
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Para Inscrever-se: www.limra.com/latinamericanconf ou www.loma.org/latinamericanconf

Resumo da Agenda
Quarta-feira, 26 de outubro
7:30 a.m. – 5:00 p.m.
8:30 – 9:00 a.m.
9:00 – 10:00 a.m.
10:00 – 10:30 a.m.
10:30 – 11:00 a.m.
11:00 a.m. – 12:30 p.m.
12:30 – 1:30 p.m.
1:30 – 2:30 p.m.
2:30 – 3:30 p.m.
3:30 – 4:00 p.m.
4:00 – 5:15 p.m.
6:30 – 10:00 p.m.

Inscrição
Abertura
Apresentação do principal palestrante
Sessão general
Intervalo para Café
Sessão general
Almoço
Sessão general
Sessão general
Intervalo para Café
Sessão general
Comemoração do centenário da LIMRA

Quinta-feira, 27 de outubro
8:00 – 11:30 a.m.
8:30 – 9:00 a.m.
9:00 – 10:00 a.m.
10:00 – 11:00 a.m.
11:00 – 11:30 a.m.
11:30 a.m. – 12:30 p.m.
12:30 p.m.

Inscrição
Seja bem-vindo mais uma vez
Sessão general
Sessão general
Intervalo para Café
Encerramento com o principal palestrante
Considerações Finais

Cuidados e política antitruste
Cada pessoa com esta função deve estar ciente das restrições impostas pelas leis antitruste aplicáveis. Alguns funcionários
aqui hoje representam empresas que são concorrentes diretas uma das outras. O objetivo desta reunião é oferecer um
forum para a troca livre de ideias sobre assuntos designados. Ela não tem como objetivo chegar a nenhum acordo que
possa ter efeitos anticoncorrenciais. Você pode evitar problemas de conformidade antitruste ao seguir essas simples
diretrizes:
• Atenha-se à agenda publicada.
• Preços, prêmios e benefícios a serem oferecidos ou cancelados são informações confidenciais da concorrência e não
devem ser trocadas ou discutidas entre os concorrentes. Nunca use as opiniões de um grupo ou faça um acordo coletivo
sobre esses assuntos.
• Mantenha sempre o seu direito de fazer um julgamento próprio no nome da sua empresa.
A LIMRA e LOMA se dedicam a auxiliar todos os seus membros a alcançarem o potencial competitivo.
Para Inscrever-se: www.limra.com/latinamericanconf ou www.loma.org/latinamericanconf
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Conferência Latino-americana
Quarta-feira, 26 de outubro
Inscrição — 7:30 a.m. – 5:00 p.m.
Halstead, 4º andar

Abertura — 8:30 – 9:00 a.m.

Painel: Abordano a Inovaçäo — 11:00 a.m. – 12:30 p.m.
Marriott Ballroom, 4º andar

JJ LANE CARROLL, FSA, MAAA
Vice-Presidente Sênior
Swiss Re

Marriott Ballroom, 4º andar

Apresentaçäo do principal palestrante —
9:00 – 10:00 a.m.
Marriott Ballroom, 4º andar

GREGORY BAILEY
Co-fundador e CEO
Denim

Estamos trabalhando e vivendo em um tempo que
nos obriga a pensar, agir e vencer no digital. Este lugar,
o borde digital, tem perturbado muitas indústrias já,
e é só uma questão de tempo antes de a inovação digital
transformar significativamente os seguros. Gregory irá
explorar como quatro aspectos do borde digital terão
impacto nos seguros e fornecerá a ponte para o futuro
da sociedade.

Uma Perspectiva Latin-Americana sobre a Inovaçäo —
10:00 – 10:30 a.m.
Marriott Ballroom, 4º andar

MARIO ANTONIO VELA BERRONDO
Diretor Geral
GNP Seguros, Mexico

Com o tema geral da conferência focalizado na inovação
— tudo a partir da definição, propriedades, tendências,
a aplicação ao setor dos seguros, e desafios - esta sessão
abordará especificamente sobre como a inovação está
no mercado da América Latina.

DALIBOR RAZMILIC
CEO
Brac Industries

KARL RICANEK JR., Ph.D.
Co-founder, CIO & Chief Data Scientist
Lapetus Solutions, Inc.

GARY R. BENNETT, Moderator
Diretor Geral
Seguros Monterrey New York Life

O foco deste painel será sobre os avanços e inovações
relacionadas com a análise preditiva, grandes dados
e subscrição, no que se relaciona aos serviços e dos
seguros. O Painel discutirá como as novas tecnologias
estão tornando mais fácil do que fazer aumentar negócios
e aumentar o engajamento dos clientes, bem como as
tendências atuais das ações, e o que podemos esperar na
próxima - tanto no futuro a curto prazo e a longo prazo.

Almoço — 12:30 – 1:30 p.m.
Avenue Ballroom, 4º andar

Intervalo para Café — 10:30 – 11:00 a.m.
Halstead, 4º andar
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Para Inscrever-se: www.limra.com/latinamericanconf ou www.loma.org/latinamericanconf

Abordando la Inovação:
A Ponte Para o Futuro
Aceleradores InsurTech — 1:30 – 2:30 p.m.

A luta contra a fraude — 2:30 – 3:30 p.m.

Marriott Ballroom, 4º andar

Marriott Ballroom, 4º andar

AUGUSTO DIAZ-LEANTE
Vice-Presidente Sênior, Chefe da LIFE
em Espanha, Portugal e América Latina
Munich Re
Augusto Diaz-Leante compartilhará suas experiências
em primeira mão, desafios e lições aprendidas desde a
fundação do programa de aceleração de seguros Munich
Re. O programa, que visa as empresas em fase inicial
com as inovações para perturbar o sector dos seguros,
visa encontrar novas soluções para ter asseguradoras
mais eficientes enquanto atingir base uma base de clientes
mais ampla. Os participantes passarão a ter uma melhor
compreensão tanto da motivação quanto da visão por
trás do programa, bem como e diferentes modelos de
cooperação e melhores práticas para implementar um
programa semelhante dentro de sua própria empresa.

FABRICIO IKEDA
Compliance, Financial Crime
& Fraud Specialist
FICO
A fraude nos seguros é espalhada, caro, e nem fácil de
identificar ou provar. Junte-se a esta sessão para ouvir a
duas empresas líderes que estão lutando contra a fraude
em companhias de seguros nas áreas de subscrição,
reivindicações e administração. Os participantes irão
aprender a combater fraudes no início, identificando
relações subtis para detectar fraudes anéis, e evitar
a perda com a utilização de tecnologia de ponta
da indústria e melhores práticas globais. Vamos ver
tendências em todo o mundo, examinar vários exemplos
do mundo real, e discutiremos os passos que um seguro
de saúde está usando de forma a minimizar o impacto da
fraude.

Intervalo para Café — 3:30 – 4:00 p.m.
Halstead, 4º andar

Procurando por cópias das comunicações?
Faça o download do App da Conferência
ou visite www.limra.com/lacppts

Para Inscrever-se: www.limra.com/latinamericanconf ou www.loma.org/latinamericanconf
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Conferência Latino-americana
Painel: Reparando o caminho na gestäo de talento —
4:00 – 5:15 p.m.
Marriott Ballroom, 4º andar

JOEY DAVENPORT
Presidente
Hoopis Performance Network

Quinta-Feira, 27 de
Outubro
Inscrição — 8:00 – 11:30 a.m.
Halstead, 4º andar

Seja bem-vindo mais uma vez — 8:30 – 9:00 a.m.
Marriott Ballroom, 4º andar

LEONARDO JIMÉNEZ EVANS
Diretor
Escuela de Seguros de la Asociación de
Aseguradores de Chile A.G.

PRADIP PATIATH
Sócio e Líder
McKinsey’s Digital Financial Services
Practice — Chicago
ROBERT DICIANNI, Moderator
Presidente, International Group
Pan American Life Insurance Group

A apresentação deste painel será um showcase de
multimercados sobre o que as empresas estão fazendo
para ajudar aos seus agentes para ficar à frente do
jogo adicionando valor à sua abordagem de vendas e
acompanhando a competição nas áreas de produtividade,
retenção, o caso do tamanho e profissionalismo.

Aposentadoria ao redor do mundo — 9:00 – 10:00 a.m.
Marriott Ballroom, 4º andar

PAUL HENRY
Director de Administración,
Clientes y Productos de Planes de Retiro
LIMRA LOMA Secure Retirement Institute
HERNÁN POBLETE MIRANDA
Diretor Associado de Pesquisa,
Pesquisa Internacional
LIMRA e LOMA
Esta sessão apresentará uma visão global da
aposentadoria das tendências e estatísticas, com os
resultados do estudo 2015 Asia Retirement feito pela
LIMRA e Society of Actuaries. Uma visão mais específica
do sistema de aposentadoria dos Estados Unidos será
também apresentada para dar aos participantes uma
ideia dos esforços que estão sendo feitos no nível público
pelo governo, bem como num nível privado pelos
empregadores e a indústria dos serviços financeiros

Comemoração do centenário da LIMRA — 6:30 p.m.
Por favor, encontram — se no Lobby da Marriott Hotel

Junte-se a nós para uma recepção festiva que mistura
culturas latino-americanas com as imagens e sons da urbe
de Chicago para celebrar o 100º aniversário da LIMRA!
O traje para a noite é “smart casual,” então vista-se para
impressionar e você estará pronto para uma noite em
Chicago!
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Abordando la Inovação:
A Ponte Para o Futuro
Centricity do cliente através das social media —
10:00 – 11:00 a.m.
Marriott Ballroom, 4º andar

GUSTAVO CANTÚ DURÁN
Diretor de Operações e Chefe
das Relações Públicas
Seguros Monterrey New York Life (SMNYL)

2017 CONFERÊNCIA LATINO-AMERICANA
DE LIMRA E LOMA
10–12 setembro, 2017
Grand Hyatt Santiago
Santiago, Chile

Gustavo Cantú Durán abordará como diferentes canais de
mídias sociais podem ajudar ás companhias de seguros
para ter um melhor foco na compreensão do cliente.

Intervalo para Café — 11:00 – 11:30 a.m.
Halstead, 4º andar

Expositor de Cierre — 11:30 a.m. – 12:30 p.m.

A Economia Inteligente (Smart Economy):
uma economia focalizada nos clientes
Marriott Ballroom, 4º andar

ISABEL AGUILERA
Ex Presidente de General Electric España y
Ex Directora de Google España y Portugal

Todos fazemos parte da responsabilidade digital e de
alguma forma sempre estamos ligados, temos virado na
primeira produção digital. No final, apesar de ser uma
economia na qual o poder está no intangível: bits, nuvem,
móveis, redes sociais, alianças, percepções, talento e
senso comum, só uma economia voltada nos clientes pode
ser, finalmente, sostenível.

Considerações Finais — 12:30 p.m.

Para Inscrever-se: www.limra.com/latinamericanconf ou www.loma.org/latinamericanconf
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Haz que tu futuro inspire
al mundo.
Construye tu historia desde hoy, para que mañana millones
sigan el timeline de tu vida.
www.mnyl.com.mx

/smnyl

@smnyl

LAS MEJOREs SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN SEGUROS
EquiSoft se especializa en el diseño y desarrollo de soluciones de negocio digitales para
empresas de seguros y gestión patrimonial, ofreciéndoles una combinación única de
experiencia en tecnología y conocimientos técnicos específicos a cada industria.

ANÁLISIS
FINANCIERO

NUEVOS NEGOCIOS
Y SUSCRIPCIÓN
AUTOMATIZADA

APLICACIÓN
ELECTRÓNICA

COTIZACIONES

ADMINISTRACIÓN
DE PÓLIZAS

ORACLE INSURANCE
POLICY ADMINISTRATION (OIPA)

Planeación financiera
Necesidades en seguros
Propuestas de inversión
Portal del asesor

Productos de vida, rentas y salud

Multiplataforma: web,
desconectada y móvil

Administración de pólizas individuales y grupales

Motor de cálculo compartido
con plataformas core
Basado en estándar ACORD

Portal del cliente
(autoservicio)

Rápida implementación
a través de aceleradores

100% configurable a través de reglas
EQUISOFT:

El equipo más grande y experimentado en integración de OIPA
El líder en migración de datos en el sector financiero y de seguros
Elimina riesgos y reduce costos
+150 proyectos exitosos para +75 clientes

¿Por qué Equisoft? PORqué somos un proveedor comprobado.
+220
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98%

#1

+200

EXPERTOS EN LATINOAMERICA Y EN EL MUNDO

AÑOS DE
EXCELENCIA

RETENCIÓN DE
EMPLEADOS

MEJOR
INTEGRADOR OIPA

PROYECTOS DE
CONVERSIÓN

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Estados Unidos

Mauricio Monroy

Luis Romero

Director de Ventas y Cuentas,
América Latina y Caribe

Fundador y Presidente

T +1.514.291.6599

T +1.514.945.8053

mauricio.monroy@equisoft.com

luis.romero@equisoft.com

| Canadá

| Chile

| Sudáfrica

| India

www.equisoft.com | info@equisoft.com | 1-888-989-3141

002751-1016 (50700-10-503-33805)

