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XL Catlin indica Claudia Thyme como Director Emerging Markets Development

22 de fevereiro de 2018 (Zurique, Suíça) - A XL Catlin indicou Claudia Thyme para o cargo de Director
Emerging Markets Development. Nesta função, Claudia contribuirá na orientação e execução das estratégias
da XL Catlin em mercados emergentes, com foco especial na América Latina. Ela reportará a Brendan
Plessis, Head of Emerging Markets, e trabalhará junto de líderes de negócios por toda a XL Catlin
explorando e avaliando oportunidades em busca de crescimento lucrativo contínuo.
Brendan comentou: “Nós reconhecemos oportunidades enormes em diversos mercados de alto crescimento
para ajudar a aumentar a capacidade de resiliência por meio da penetração de (res)seguros. Acreditamos
que este é o momento certo para fortalecer a nossa equipe. A ampla experiência internacional da Claudia,
além do seu sólido conhecimento do setor, da empresa e de diversos idiomas, a colocam na posição ideal
para ajudar a entregar a nossa estratégia.”

Claudia tem 20 anos de experiência no setor de seguros, com 10 anos de trabalho na XL Catlin. Para o novo
cargo, ela foi transferida da equipe de Communications & Marketing, onde recentemente ocupou o cargo de
Director Strategy & Business Groups.

Antes de se juntar à XL Catlin em 2008, Cláudia trabalhou na Zurich Seguros por 10 anos, onde ocupou
cargos sênior, incluindo Head of Communications & Marketing para a International Businesses Division e
para o Growth Office. Ela começou a carreira como consultora de marketing e comunicação, orientando
empresas e seus conselhos diretivos sobre estratégias de gestão de mudanças.

Claudia é graduada pela Georgetown University, em Washington (EUA), e obteve um MBA na escola de
negócios da City University of London, em Londres (Inglaterra). Ela ficará alocada em Zurique, na Suíça.

###

Sobre as operações de seguro da XL Catlin
As empresas de seguros da XL Catlin oferecem globalmente produtos de seguros patrimoniais, de
responsabilidade civil, linhas profissionais, financeiras e de especialidades. Os negócios que estão fazendo
o mundo avançar escolhem a XL Catlin como parceira. Para saber mais, visite xlcatlin.com.

Sobre XL Catlin
XL Catlin é a marca global usada pelas empresas de seguros e resseguros do XL Group Ltd’s (NYSE:XL),as
quais oferecem seguros patrimoniais, de responsabilidade civil, linhas profissionais e de especialidades para
empresas industriais, comerciais e profissionais e outros empreendimentos ao redor do mundo. Os clients
procuram a XL Catlin em busca de respostas para seus riscos mais complexos e para ajudálos a fazer seu
mundo avançar. Para saber mais, visite xlcatlin.com.

#######

