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São Paulo, Brasil – 16 de abril de 2018 - A XL Catlin foi a vencedora da edição 2018 do Prêmio
Brasil Insurance na categoria "Excelência em Soluções para Seguros". O líder da área de
transportes para a América Latina, Mauricio Giuntini, juntamente com Flavio Zoppello, CDL da XL
Catlin no Brasil, representaram a empresa na cerimônia de entrega do prêmio, que reuniu cerca de
400 profissionais do setor de seguros.
“Não poderia haver categoria mais apropriada para reconhecer o valor da XL Catlin do que a
Excelência em Soluções de Seguros”, destaca Giuntini. “Excelência em serviços sempre foi o
alicerce da cultura corporativa da XL Catlin. É a incessante busca dessa excelência que nos leva a
ter presença global, a trabalhar com os clientes na prevenção de riscos, a olhar para o futuro e
tentar antecipar os riscos aos quais nossos clientes estarão expostos. No nosso dia a dia, temos
como principal foco a oferta de soluções adequadas e o mais alto nível de serviço. Por isso, é uma
honra e uma enorme satisfação ver que a missão que nos propusemos a perseguir é reconhecida
pelo mercado”, completa.
Em sua 15ª edição, o Prêmio Segurador Brasil é uma referência para o mercado de seguros do
Brasil ao avaliar e reconhecer os melhores desempenhos de seguradoras, resseguradoras,
previdência privada e capitalização. Os vencedores são escolhidos a partir da análise dos números
divulgados pela Susep, a qual ficou a cargo da Silcon Estudos Econômicos, que fez a comparação
entre períodos de 2016 e 2017. Além da Excelência em Soluções para Seguros, o Prêmio
Segurador Brasil também classifica as empresas nas Categorias “Melhor Desempenho”
(conglomerados de médio e grande porte, respectivamente com faturamento abaixo e acima de R$
2,5 bilhões), “Liderança de Mercado” e “Maior Crescimento de Vendas”.

Sobre as operações de seguro da XL Catlin
As seguradoras da XL Catlin oferecem linhas patrimoniais, de responsabilidade civil, profissionais,
financeiras e produtos de especialidades em todo o mundo. As empresas que estão fazendo o
mundo avançar escolhem a XL Catlin como parceira. Para saber mais, visite xlcatlin.com.
Sobre a XL Catlin
A XL Catlin é a marca global usada pelas empresas de seguros e resseguros do XL Group Ltd
(NYSE: XL), que fornecem produtos patrimoniais, de responsabilidade civil, profissionais e
especialidades para empresas industriais, comerciais e profissionais, companhias de seguros e
outras empresas em todo o mundo. Os clientes buscam a XL Catlin para obter respostas aos seus
riscos mais complexos e ajudar a impulsionar seu mundo. Para saber mais, visite xlcatlin.com.

