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ITC LATAM 2023 – 24-26 de Abril 

• Todos os procedimentos da conferência serão traduzidos para Português, Inglês e Espanhol 
• Dia da Excursão Celent Latinsites Summit – 23 de Abril 
• Para mais detalhes ou para se registar, por favor visite o nosso website ou contacte support@insuretechconnect.com 

 

23 de abril 
 

16:00-
21:00 

Excursão de catamarã Celent Latinsites Summit 
 
Junte-se à Celent e a profissionais do mercado em um ambiente descontraído a bordo 
do catamarã Caribbean Spirit para uma noite de networking e diversão. Um cenário 
perfeito para se conectar em preparação para o dia inteiro de insights, Compartilhe 
conhecimento e Celebre no Celent's Latinsites Summit, como parte da Full ITC 
Experience que preparamos para você. 
 
Com sede na marina de Bayside, em Miami, o Caribbean Spirit é um catamarã de 80 
pés de comprimento, o maior catamarã diurno da América do Norte certificado pela 
Guarda Costeira dos EUA para transportar 125 convidados e possui uma enorme área 
de salão principal coberta com um serviço em forma de U bar, bem como uma área 
lounge parcialmente coberta.  
 
Tire os sapatos, esqueça as preocupações e aproveite tudo o que Miami tem a 
oferecer na água. Nos encontraremos às 16h no lobby do FontaineBleau Hotel no 
domingo, 23 de abril, para transporte até a marina. 
 
Nota: O registro é necessário para participar do cruzeiro de catamarã apenas para o 
tipo de passe The Celent Latinsites Summit. Mais informações disponíveis online. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:support@insuretechconnect.com


Em 24 de Fevereiro 
 
24 de Abril 

Dia de Abertura  

9:00-17:00 Cúpula Inicial: Cúpula Celent Latinsites 
 
A Celent apresentará um dia de discussões únicas e emocionantes na segunda-feira, 24 de 
Abril de 2023, um dia antes da abertura oficial do Insure Tech Connect LATAM. 
 
Durante este dia, a Celent moderará uma série de discussões que fornecerão uma visão das 
principais áreas de interesse de tendências no espaço Insurteche. Vamos nos concentrar na 
inovação impulsionada por IA e ML, no uso crescente de dados geoespaciais e imagens aéreas 
em seguros, na mudança do papel dos agentes digitais e na evolução do seguro embutido.  
 
Durante esta sessão, você terá a oportunidade de conhecer pessoalmente os analistas da 
Celent e outros líderes de tecnologia, bem como discutir as questões que dominam a agenda 
digital do mercado. 
Com certeza será um dia informativo com uma lista impressionante de palestrantes para cada 
sessão, compartilhando seus pensamentos atuais e visão para o futuro. 
 
Speakers: 
Anthony O'Donnell, Editor Executivo, Repórter de Inovação em Seguros 
Keith Raymond, Analista Principal - Vida, Anuidades e Saúde, Américas, Celent 
Ricardo Bueno, CEO e Fundador, Mecubro 
Bruno Ferrari, COO e co-fundador, 123Seguro 
Fabio Sarrico, Analista, Celent 
Rob Norris, analista principal, Celent 
 
Detalhes completos do programa disponíveis online.  
*Inscrição online é necessária para participar 
 

14:30-17:00 TDI Academy Master Class 
 
Esta é a sua oportunidade de aprender sobre a importância do seguro digital, obtenha uma 
visão geral dos novos modelos de seguros digitais e descubrir como a TDI Academys 
,programas de aprendizagem e desenvolvimento, pode ajudar a prepará-lo e a sua equipe 
para a era digital. Nesta Masterclass especial, que acontecerá no primeiro dia do evento, você 
mergulhará profundamente nos novos modelos de negócios desta era digital com ênfase no 
conhecimento prático e insights sobre as principais áreas que impactam o futuro do seguro. 
 
  Mais do que uma sessão de 2 horas - uma experiência única e rápida para o ajudar a trazer 
soluções para a sua empresa. ITC, TDI Academy e Digital Insurance Latam uniram-se para criar 
uma experiência de aprendizagem única com 3 componentes concebidos para fazer do 
evento inteiro uma experiência de aprendizagem: 
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Participe da sessão interativa presencial no dia 24 de Abril. Aprenda com os Masterclass 
facilitadores Hugues Bertin e Malini Nagaria e compartilhe experiências de uma forma 
coletiva por meio de enquetes e discussões. 
 
Receba acesso gratuito à Academia TDIs Lifelong Learning Platform. Isto 
dar-lhe-á acesso pessoal aos conteúdos de aprendizagem, incluindo créditos para amostra até 
duas aulas on-line da Academia TDI em seguros digitais. 
 
Receba uma oferta única para trazer a plataforma de aprendizagem da TDI Academys para a 
sua empresa rapidamente e com o mínimo de esforço. 
 
O que vai aprender: 
✓ A ascensão de SuperApps e Ecossistemas 
✓ O ecossistema insurtech colaborativo e como ser um inovador 
✓ OMNI: o intermediário aumentado 
✓ Como a Academia TDI está a ajudar os indivíduos e a indústria a transformarem-se 
✓ Como aceder à Plataforma de Aprendizagem ao Longo da Vida da Academia TDI sobre 
seguros digitais e completar as suas 2x1 horas de aulas. 
 
Apresentado por: 
Malini Nagaria, Head de TDI Academy, The Digital Insurer 
Hugues Bertin, CEO & Fundador, Digital Insurance LatAm 
 

18:00-20:00 Bem-vindos a Miami!  
Junte-se a nós para uma recepção oficial com tema Art Déco celebração e uma noite especial 
só para você e seus amigos. Você terá uma prévia de todos os sabores de Miami - incluindo 
comida e bebidas locais, música, 
entretenimento, flamingos e muito mais! Todos os inscritos são bem-vindos. 
 

 

Dia 1 – April 25 

Palco Principal 
   

08:30 - 08:45 

Boas Vindas e Abertura  

Apresentadores:  

Leonardo Redolfi, Co-Fundador, 100% Seguro & InsurMarket 
Hernán Fernandez, Co-Fundador, 100% Seguro & InsurMarket 
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8:45 – 9:10 

Abertura - Entrevista dos Keynotes 

Participações:  

Marcos Gunn, Presidente, Latina America, Chubb Group Mike Packer, Partner, QED 
Investors 

09:10 – 9:35 

Keynote: Bate-papo   

Participação:  

Eduardo della Maggiora, Fundador e CEO, Betterfly 

9:35 – 10:00 

Keynote: Bate-papo 

Participação:  Roberto Santos, President, Porto Seguro 

Gustavo Doria Filho, Founder, CQCS 

10:00 - 11:00 Sessão de pausa para café e networking 

 

 

Dia 1 – April 25 

Track A : Sessões paralelas 

  

10:40 - 11:35 

Painel de Discussão: Novos canais de distribuição: Ecossistemas e Seguro Integrado 

Moderador: Tom Allebone-Webb, Head of Strategy &amp; Innovation, Lloyds of 
London 
Panelistas: 
Julian Bersano, CEO, Klimber 

Federico Spagnoli, President, Latin America, Prudential  
Matthieu Solé, Head of Innovation Lab, BNP Paribas Group 
Martin Ferrari, CEO & Co-Founder, 123Seguros 
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11:40 – 12:15 

Estudo de caso em colaboração: lições aprendidas com o líder em telemática sobre 
a colaboração operadora/insurtech 

Moderador: 
Panelistas: 
Rodrigo Labbe, CEO, Jooycar 
Alex Horvitz, HCS Capital 
Juan Cifuentes, Vice Presidente, Partnerships and Ecosystems, SURA 

 

12:15 - 02:00 Almoço & Networking  

14:00 - 14:35 

Painel de Discussão: "Buscando Afuera" - O que os fundadores da América Latina 
precisam saber sobre levantar capital nos EUA 

Moderador: Rafael Clo, Co-Founder and CEO of Azos 

Painelistas:  

Ben Bergsma, Principal, Munich Re Ventures 

Gabriel Vasquez, Partner, Andreessen Horowitz 

Ana Cristina Gadala-Maria, Principal, QED Investors 
 

14:40 - 15:15 

Painel: Para onde está indo o investimento? Descobrindo as principais estratégias 
que geram resultados e eliminam barreiras 

Apresentado por: 
Adrian Jones, Partner, HSCM Ventures 

15:20 - 15:55 

Painel de discussão: Bancassurance :Parceiros de Negócios de marcas digitais  

Moderator:  

Panelistas:  

Jesús Spínola Grandio, Chief Executive Officer, RGA Latin America 

Eduardo Viegas, CEO, Kovr 

16:00 - 16:40 

Painel Saúde Tech: Revolucionando o mercado de seguros desafiando os métodos 
de distribuição para descobrir oportunidades 

Moderator: 
Painelistas: 
Michael Carricarte, CEO, Olé Life 

Eduardo Iglesias, CEO & Founder, VivaWell 
Demetrios Christofidis, COO & CFO, Sami 



Em 24 de Fevereiro 
 

Dennis Barnes, EVP, Chief Marketing Officer of RGA, CEO of RGAX 

 

Dia 1 – April 25 

Sessão de Breakout Track B:  

11:00 - 11:35 

Painel de Discussão: Ameaças à Cibersegurança: o que podemos aprender com o resto 
do mundo?  

Galen Shaffer, Vice President, Eos Ventures 

Paola Neira, CEO, Latú 

11:40 – 12:15 
Estudo de Caso: Open Insurance:A estrada para Finanças Abertas  
 
Juan Mazzini, Head of Insurance Practice, Celent 

12:15 - 14:00 Almoço & Networking 

14:00 - 14:45 

Painel de Discussão:Por que tantos projetos de transformação digital falham? Uma 
discussão sobre cultura e implementação da empresa 

 Moderador: Eugenio Gonzalez, Partner, Plug & Play 
Painelistas: 
Luis Torres, Managing Director, Digital Transformation & COO, Marsh Malini Nagaria, 
Head of TDI Academy, The Digital Insurer 
Horacio Santcovsky, CEO, Experta Seguros e Experta ART 

14:45 - 15:15 

Think Tank: Seguro Contra Desastres e Mudanças Climáticas 

Moderator:  
Panelists: 
Sid Jha, CEO, Arbol 

15:20 – 16:00 

Painel de Discussão: Seguro Paramétrico: Acelerando Processos para Fechar a Lacuna 
de Proteção e Mitigar o Risco 

Moderator: Juan-Fernando Serrano, CEO, Latinos Insurance 
Panelists: 
Carlos Boelsterli, CEO, MiCRO 
Andrea Baer, Head Innovative Risk Solutions LatAm, SVP, Corporate Solutions 
Management, Swiss Re  
Dario Luna, President & Co-Founder, Súper Seguros  
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Dia 1 – April 25 

Track C: Caribenho 

10:00 - 11:35 Painel de discussão: Comentários de abertura da Associação de Seguros do Caribe 

11:40 – 12:15 

Painel de Discussão: ESG = Oportunidades 

Moderador: 
Painelistas 
George Alayon, Deputy Director Insurance Supervision, Bermuda Monetary Authority 
Vishaal Bhuyan, CEO, Aanika Biosciences 

12:15 - 14:00 Almoço & Networking 

14:00 - 14:35 
 

Painel de Discussão: Como acompanhar  Data Revolution 

Andrew Engler, CEO & Co-Founder, Kettle 

Brian Williams, CEO & Founder, Indigo 

14:40 - 15:15 
 

Painel de Discussão: Reimaginando preços e capacidade de resseguro 
 
Palestrante: 
Diego Enrique Novoa, Diretor P&C, Chubb 
 

15:20 - 15:55 
 

Painel de Discussão: O Cyber está segurando você como resgate? 
 
Moderador: 
Panelistas: 
Ari Chaterjee, Chief Underwriting Officer, Envelop Risk 
George Cole, Head of Bermuda Cyber, Mosaic 

16:00 - 16:30 

Painel de Discussão: Terra, Vento e Fogo: Como a Insurtech está Mudando a Resposta a 
Catástrofes Naturais 

Jonathan Gonzalez, CEO e Co-Fundador, Raincoat Tim McCosh, Founder, Yokahu 
Emilio Figueroa,Estratégia & Inovação, Foresight Commercial Insurance 

  
Dia 01 
Palco de Inovação :  

10:30-1:30 

Demo Stage 

Grandes lançamentos e anúncios são parte integrante da experiência ITC. Junte-se a nós 
no palco Inovação no salão de exposições para uma série de lançamentos de produtos de 
8 minutos e demonstrações de tecnologia apresentadas por líderes de Insurtech 

Programação final e empresas em destaque a serem anunciadas em breve! 
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13:00-13:30 

Democratizando a Inovação: 

Quando a Travelers formou uma pequena equipe para iniciar a inovação empresarial no 
escritório há alguns anos, um de nossos objetivos era democratizar a inovação em uma 
organização de grande porte, com 30.000 funcionários. 

Aprendemos ao longo dos anos que seis etapas importantes foram essenciais para nos 
levar onde estamos agora e pode valer a pena considerar se você está liderando ou 
dirigindo inovação na sua empresa. 

Junte-se para ouvir as lições aprendidas, abordando cada uma das seis etapas e exemplos 
de como nos saímos na Travelers. 

Apresentado por: Bruno Sardinha, vice-presidente de Inovação, Travelers 

14:00-16:45 

ITC Concurso de Pitch Apresentado por Lloyd’s Lab  

Rosie Denée' Gerente Sênior, Laboratório de Inovação, Mercados, Estratégia &amp; 
Inovação, Lloyd`s Lab 

16:45-17:00 ITC Anúncio do vencedor da  competição de Pitch  

 

Quarta-feira 26 de Abril 

Palco do Keynote Dia 2  

  

09:30 – 9:45 

Comentários de abertura e recapitulação do primeiro dia com seus anfitriões 
Leonardo Redolfi, Co-Founder & Director, 100% Seguro 
Hernán Fernandez, Director, 100% Seguro 
Keynote: Insurtechs 2.0 - Sustainability and Inclusion 
 
Hugues Bertin, CEO & Founder, Digital Insurance LatAm 

9:45: 10:00 

Cerimônia Wi! Awards  

Apresentamos o prêmio Woman in Insurtech em associação com o The LATAM Insurtech 
Accelerator. 

10:00 – 10:25 Keynote: No lugar do CEO 
 

10:25 – 11:00 

Keynote: Inovando na era digital 

Não apenas as regras mudaram, mas as que se aplicam agora são exatamente o oposto 
do que funcionava antes. O que o tornou bem-sucedido no ano passado pode levá-lo ao 
fracasso agora, se você não for capaz de se reinventar conforme necessário. Mas nem 
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nossos cérebros, nem nossas empresas, nem nossos métodos tiveram tempo de se 
adaptar a essa nova situação. 

Quais são as principais barreiras que as empresas encontram quando tentam passar por 
uma transformação digital e se transformar em organizações inovadoras? Quais são as 
mudanças individuais e coletivas necessárias para uma verdadeira transformação 
digital? 

11:00 –11:15 Coffee Break 

11:15 –11:35 Keynote Entrevista: 
Igor Mascarenhas, CEO, Pier 

11:35 – 12:15 

Mulheres no Painel Insurtech 

Apresentando líderes que compartilham suas histórias de sucesso, estratégias-chave e 
pensando em ideias para melhorar o futuro do seguro de forma significativa e inclusiva 
caminho. 

12:00 – 13:30 Almoço & Networking 

 

Dia 2- 26 de abril 

 Sessões da tarde: Track A:  

13:00 - 13:50  Sessão do patrocinador por  Ebaotech 

13:55 - 14:30 

Painel de discussão: Insurtech para as massas: estratégias para alcançar a massa 
 

● Adoção, Novos mercados, Novos parceiros, Novos países. 
● Lições aprendidas ao entrar em novos mercados 
●  Navegando em regimes regulatórios 
● Distribuição integrada 
● Modelos B2B2C na América Latina 

 
Moderador: 
Panelistas: Jonathan Alle, Diretor Geral, Chile Colombia, Compara online Mauro Levi 
D'Ancona, CEO, 180 Seguro 

14:35 - 15:35 

Painel de discussão: Corretagem na era digital 

Parte um: O corretor de seguros digital: recursos digitais para a comunidade de corretores 

Parte dois: O que as operadoras podem fazer para transformar a experiência dos 
corretores e agentes 

Moderador: Hilario Itriago, CEO, The LATAM Insurtech Accelerator 
Panelista: 
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Brandy Mayfield, SVP, Managing Director, Aon Digital Economy Practice 
Igal Rubinstein, Executive Director, Sekura 
Alejandro Ceron, BMS 
 

 

 

Mesas Redondas Interativas 

13:00 - 13:50 

Experiência de Mesa Redonda Interativa: Impulsionando a Aquisição de Clientes 
Você lançou uma insurtech ou um novo produto/serviço, e agora? Junte-se a isso 
conversa interativa para desenvolver estratégias-chave para aumentar seu cliente 
taxas de conversão de aquisição, fortalecer a história da sua marca e gerar ROI 
Métricas. Durante esta experiência, você ouvirá líderes da indústria que têm 
domine o jogo de aquisição de clientes e tenha insights importantes que você pode 
trazer 
de volta ao seu time. Junte-se à conversa e traga suas perguntas e 
áreas de melhoria para aprender soluções e ideias que mudarão o ritmo de 
seus objetivos de negócios. Você colaborará com seus colegas não apenas para obter 
respostas das suas perguntas, mas para compartilhar sua experiência e ideias para 
ajudar a melhorar as deles.Os principais tópicos incluem: 

• Entender suas métricas e mudar o ritmo de conversão 
• Como tornar a experiência do cliente única, transparente e escalável 
• Técnicas de aquisição e retenção para permanecer atraente para os clientes 

atuais e gerações futuras 
• Como se destacar em relação aos seus concorrentes 

 

13:00 - 13:50 

Experiência de mesa redonda interativa: obtendo a adesão de investidores e parceiros 
 
Você é tão atraente quanto pensa que é para um investidor? Você precisa investimento 
internacional para atingir seus objetivos de capital? Durante este interativo 
experiência,você colocará suas ideias e estratégias à prova. Neste VC levou 
discussão, você aumentará sua proposta e estratégia para abordar um VC ou 
parceria com investidores locais e internacionais. Entenda o que o 
indústria global de insurtech está fazendo para levar seu produto para o próximo nível e 
como 
você pode aumentar seu tempo e valor ao abordar um investimento ou 
parceria. Você colaborará com seus colegas não apenas para obter respostas para suas 
perguntas, mas para compartilhar sua experiência e ideias para ajudar a melhorar as 
deles. 
Os principais tópicos incluem: 
Como abordar ou aumentar o valor das parcerias e partes interessadas 
compra em 
Construir uma carteira robusta de investidores 
Desenvolva uma presença global para sua marca 
Como se destacar dos concorrentes 
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Dia 2 – 26 de abril  
Palco Inovação 

11:30-11:55 Como construir um Startup: Do Bootstrap ao Unicórnio. Os contos e verdades dos 
fundadores da Insurtech 

12:00 - 13:00 Almoço & Networking 

13:00 - 15:30 

Demo Stage 

Grandes lançamentos e anúncios são parte integrante da experiência ITC. Junte-se a nós 
no palco Inovação no salão de exposições para uma série de lançamentos de produtos 
de 8 minutos e demonstrações de tecnologia apresentadas por líderes de Insurtech 

Programação final e empresas em destaque a serem anunciadas em breve! 

15:30-16:00 

Conversa de encerramento: Previsões para os próximos 12 meses, previsões para os 
próximos 5 anos 

Apresentado por: Caribou Honig, SemperVirens Venture Capital & Presidente e 
Cofundador, InsureTech Connect 

Festa de Clausura  
 

21:00-23:00 ¡Festa de encerramento da “Havana Nights”! 
 
Estamos encerrando a ITC LATAM com uma celebração das Noites de Havana. Todos os 
participantes registrados são convidados para uma experiência imersiva no Havana 
Nights. Comemore com seus colegas e novos conhecidos após uma experiência 
impactante na ITC LATAM. Inclui: bebidas, petiscos, música, dança e ativações em 
destaque. 

Viaje de volta à Havana dos anos 1950 e compartilhe um mojito, charuto e culinária 
cubana com novos amigos e velhos. Haverá música ao vivo, dança, uma estação de 
enrolar charutos, rum degustação, coquetéis e comida, todos servidos no gramado Ocean 
do Fontainebleau. 

 
 


