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Em 1919, um ousado jovem empreendedor chamado Cornelius 
Vander Starr foi para Xangai, na China, e construiu uma agência 
de seguros que combinava experiência internacional com 
conhecimento local para formar o que se tornaria conhecida como 
Starr Companies. Agora, quase um século depois, somos uma das 
maiores e mais crescentes seguradoras do mundo.

Hoje, atendemos às necessidades de propriedades e acidentes 

para praticamente qualquer tipo de negócio, desde o pequeno e 

médio mercado até o Fortune 1000. Cobrimos uma ampla gama 

de riscos comerciais, incluindo responsabilidade geral, aviação / 

aeroespacial, marítimos, propriedade complexa, energia, cyber, 

risco político, ambiental, construção e muito, muito mais.

Com nossa estrutura organizacional simples, nossos centros de 

negócios colaboram facilmente para criar um programa de 

seguro integrado que cubra seus riscos sem permitir quaisquer 

lacunas na cobertura. Oferecemos um nível de suporte 

inigualável, desde representantes de serviços de conta que 

oferecem contato 24 horas por dia, 7 dias por semana, a equipes 

de solicitações de resposta rápida, a serviços valiosos de 

segurança e controle de perdas fornecidos aos nossos clientes, 

gratuitamente.

Nossos relacionamentos consistentes dentro da comunidade de 

corretagem de seguros garantem que nossos clientes obtenham a 

cobertura de que precisam. Nossa rede global em expansão nos 

cinco continentes nos permite oferecer cobertura onde quer que 

você faça negócios. E nossa evolução em se tornar um provedor 

de classe mundial que subscreve virtualmente toda a sua 

cobertura em papel próprio significa que temos a segurança 

financeira da qual você pode confiar.

Mas nosso time é nossa maior força. Escolhemos as mentes mais 

brilhantes da indústria e recrutamos nas melhores universidades 

do mundo para inovar as soluções de que você precisa nos 

próximos anos.

Com a Starr, você está recebendo mais do que seguro, você está 

adquirindo uma mistura única de experiência, cultura, 

relacionamento, talento e dedicação que nos tornou um 

verdadeiro líder na indústria.

A Starr Companies

3Na Starr Companies, o seguro não é apenas algo que fazemos. É  quem somos.



4

STARR SURPLUS LINES INSURANCE holds an A.M. Best financial 
strength rating (FSR) of “A” (Excellent), Financial Size Category XV, 
and an issuer credit rating (ICR) of “a.”

STARR INSURANCE & REINSURANCE LIMITED holds an A.M. Best 
FSR rating of “A” (Excellent), Financial Size Category XV, and an ICR 
of “a.”

STARR SYNDICATE LIMITED holds an A.M. Best financial strength 
rating (FSR) of “A” (Excellent), Financial Size Category Class XV & a 
Standard & Poor’s rating of  “A+” (Strong) (Lloyds of London market 
ratings). 

Destaques Financeiros

Destaques Financeiros Globais (as of December 31, 2017)
USD

Prêmio Emitido Total $ 4.1 bilhões

Ativos Totais $ 19.6 bilhões

Patrimônio Líquido $ 8.5 bilhões

Ratings

Starr Companies” (“ Starr ”) é a marca global das
empresas de seguro, assistência de viagens e das
subsidiárias do grupo STARR International
Company. Inc., e para os negócios de
investimento da C.V. Starr & Co., Inc. A Starr é
uma organização líder em seguros e
investimentos. Por meio de suas operadoras de
seguros, a Starr fornece produtos de seguros de
propriedades, responsabilidades e acidentes,
bem como uma variedade de coberturas de
especialidades, incluindo aviação, marítimos,
energia e entre outros.

Destaques Financeiros (Brazil, Dez2017) USD

Prêmio Emitido Total $ 25.8 milhões

Ativos Totais $ 49.9 milhões

Patrimônio Líquido $ 5.9 milhões
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Nossa Liderança - Global

Maurice R. Greenberg

Chairman
Starr Companies

Lord Peter Levene

Vice Chairman
Starr International Co. Inc.

Chairman
Starr Underwriting Agents Ltd., 
United Kingdom

Howard I. Smith
Director & Vice Chairman
Finance
C.V. Starr & Co., Inc.

Steve Blakey

President & CEO
Starr Companies

Richard N. Shaak
President and CEO
Starr Technical Risks Agency, Inc.



Starr Insurance

Nossa Liderança – Starr Brasil
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Cristina Domingues

Country Manager

Starr Insurance

Helio Almeida

Head of Marine

Starr Insurance

Diego Oller Mont Serrath
CFO – Brazil Office

Starr Insurance

Karen Siewert

Property Underwriter

Marcelo Varela

Head of Financial Lines

Starr Insurance

Starr Insurance

Fernanda Strachino

Aviation Underwriter

Starr Insurance

Wagner Almeida

A&H Underwriter

Guilherme Freitas

Claims Manager

Starr Insurance



Coberturas e Soluções
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A Starr Accident & Health cobre milhões de funcionários - e

suas famílias - em todo o mundo. Ao aproveitar uma vasta gama

de conhecimentos especializados, a Starr cria soluções

personalizadas de seguro de vida e contra acidentes.

Acreditamos que, se você puder oferecer às pessoas um alto

nível de proteção, você fornece não apenas paz de espírito, mas

também a liberdade de aproveitar a vida.

A&H – Accident & Health 

9

Produtos / Coberturas

 Acidentes Pessoais  

• AP Coletivo

• API Vítimas de Crime

• API Passageiros

• API Vítimas de Trânsito

• Estudantes

• Eventos Esportivos e Especiais

 Viagem

• DMH – Viagem Nacional

• DMH – Viagem Internacional

• Interrupção / Cancelamento de Viagem

• Perda de Bagagem

 Vida em Grupo 

• Corporate

• PME

• Affinity

• Associações

Limites – Capacidades: Até R$ 4.000.000,00 de cobertura por vida



Acidentes Pessoais

A&H – Accident & Health  
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 Empregados e Empregadores

 Instituições Financeiras

 Associações

 Grupos de Viagem

 Estudantes

 Eventos esportivos , Eventos especiais

Limites - Capacidades

De R$ 1.000,00 a R$ 4.000.000,00 de cobertura por vida

Apetite de Risco / Atividades



Viagem

A&H – Accident & Health 
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 Individual

 Corporativo

 Afinidades

 Grupos de Viagem

 Estudantes

 Worksite

Limites - Capacidades

De R$ 1.000,00 a  R$ 1.000.000,00 de cobertura

Apetite de Risco / Atividades



Vida em Grupo

A&H – Accident & Health 
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 Empregados e Empregadores

 Instituições Financeiras

 Associações

 Programas de Fidelidade/grandes 

distribuidores.

 Sindicatos e entidades de Classe

Limites - Capacidades

De R$ 1.000,00 a R$ 4.000.000,00 de cobertura por vida

Apetite de Risco / Atividades



Aeronáuticos
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 Aviação Geral

 Aeroportos: Municipal, Comercial, Regional & 
Privado

 Helipontos: Hospital, Corporativo & Privado

 Bases Fixas de Operações

 Fretamentos e Operações de Cargas

 Prestadores de Serviços Aeroportuários

Apetite de Risco / Atividades

Seja voando pelos continentes ou alcançando a

estratosfera, a Starr conta com uma equipe de

especialistas que compreende o ambiente de risco

em constante mudança e desenvolve soluções

exclusivas visando o sucesso das companhias,

organizações e da sociedade.

A Starr Companies é líder mundial em soluções em

seguros para aviação. Desenvolvemos soluções em

Seguros para atender as necessidades das industrias

de aviação e aeroespacial.

 Aeronaves - Jatos Corporativos Próprios e 
Arrendados

 Aeronaves Comerciais de pequeno e médio portes

 Aeronaves de Uso Privado

 Aeronaves utilizadas na Pulverização Agrícola

 Produtos Aeronáuticos



Aeronáuticos
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Apetite de Risco / Atividades

 Fabricantes Aeronáuticos

 Fabricantes de Aeronaves

 Fabricantes de Componentes Aeronáuticos

 Fabricantes de Motores

Principais Coberturas

 Aeronaves: Casco e Casco Guerra

 Motores e Peças Sobressalentes

 Responsabilidade Civil – incluindo Riscos de Guerra

 Responsabilidade Civil Geral – Operações Aeroportuárias

 Responsabilidade Civil Produtos e Operações Completadas

Limites - Capacidades

• US$   75,000,000.00 – Casco e Casco Guerra

• US$ 500,000,000.00 – Responsabilidade Civil 



Financial Lines
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 Empresas de capital fechado

 Empresas de capital aberto

 Instituições financeiras

Apetite de Risco 

À medida que as empresas continuam a adaptar-se a um ambiente
regulamentar em mutação, os executivos enfrentam mais exposição
do que nunca. A Starr Companies continua oferecendo segurança
aos executivos para suas decisões. Nossas soluções permitem que os
clientes se sintam seguros, enquanto conduzem seus negócios e
tomam decisões diariamente.

Nosso modelo de subscrição individualista nos permite
compreender os perfis de risco de nossos clientes, para garantir que
fornecemos uma solução duradoura em um ambiente em constante
evolução.

Principais Coberturas

 Coberturas A e B

 Cobertura para PJ no âmbito do mercado aberto de capitais

 Custos de Defesa

 Multas e Penalidades

 Gerenciamento de Crise

D&O



A Starr Companies oferece um programa abrangente e inovador de
cobertura de responsabilidade profissional primária e em excesso para
diversos profissionais, incluindo advogados e contadores, arquitetos e
engenheiros e outras profissões específicas.

A principal característica de nosso time é a capacidade de entender os
requisitos de seguro de nossos clientes. A experiente equipe de
subscritores da Starr oferece aos nossos corretores e clientes uma
abordagem única e um valor real para a conscientização e gerenciamento
de riscos.

A equipe de RC profissional está continuamente buscando desenvolver e
aumentar as oportunidades de negócios em parceria com os corretores,
para fornecer soluções reais para as necessidades de seus clientes.

Financial Lines
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Características

 Violação de dever profissional, negligência, responsabilidade civil e cobertura sob medida disponível.

 Limites oferecidos em uma indenização individual ou agregada com custos e despesas incluídos ou 

adicionais, dependendo do território e da profissão.

 A cobertura de um único projeto pode ser fornecida em uma base de período anual e estendida.

 A cobertura pode ser oferecida em empresas com exposição nos EUA.

E&O



E&O

Financial Lines
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 Advogados / Árbitros e mediadores

 Arquitetos e Engenheiros

 Contadores

 Corretores de seguros

 Design e Construção

 Empresas de mídia

 Miscelânea

 Outras profissões, dentre elas, TI, 

 Projeto Único de Construção

Profissões Excluídas:

Profissões

A Starr oferece seguro de RC Profissional para clientes 
em diversas profissões. Esses segmentos incluem, mas 
não se limitam a:

 Atuários

 Médicos

 Gestores de Instituições Financeiras, 

 Funcionários de Auditorias (Big4).



Muitas empresas podem indenizar um sinistro quando um

edifício é destruído por fogo ou vendaval. Na Starr, nossa

especialidade em subscrição vai além do ordinário. Nosso

trabalho é identificar as exposições, avaliar os riscos e

sugerir medidas de segurança para mitigar os riscos para

que uma eventual perda seja a menor possível. Nos gostamos

de pensar que somos proativos. Com mais de 40 anos de

experiência em subscrição de riscos de propriedades, a Starr

sabe lidar com riscos complicados em qualquer situação que

possam surgir.

Technical Lines
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 Riscos de Engenharia  Riscos Nomeados e Operacionais  Riscos de Petróleo

 Danos Materiais

 Perda de Lucros 
Esperados (ALOP)

 Danos Materiais

 Lucros Cessantes 

 Quebra de Máquinas

 Danos Materiais

 Controle de Poço

 Perda de Receita

 Responsabilidade Civil

 Construção Offshore

Produtos / Coberturas



Riscos de Engenharia

Technical Lines
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 Projetos de Infraestrutura 

 Instalações de Geração de Energia

 Refinarias

 Pipelines

 Plantas de Processos de Fabricação

Limites - Capacidades

R$ 140.000.000,00 base PML

Apetite de Risco / Atividades



Riscos Nomeados e Operacionais

Technical Lines
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 Geração de Energia e Utilidades

 Indústrias de Processo

 Mineração

 Óleo e Gás e Petroquímicas

 Químicas

Limites - Capacidades

R$ 250.000.000,00 base LMG

Apetite de Risco / Atividades



Riscos de Petróleo

Technical Lines
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 Plataformas Fixas, SPAR, FPSO, FSO, FSU, FSRU, 

FLNG

 Unidades Offshore de Perfuração Móvel e 

Sondas Onshore

 Sistemas Submarinhos

 Bens e Equipamentos no Campo de Petróleo

Limites - Capacidades

R$ 250.000.000,00 base LMG

Apetite de Risco / Atividades



O comércio internacional é a força vital da economia mundial. À

medida que novas tecnologias são desenvolvidas, o mercado se

torna ainda mais dinâmico impulsionando nossos clientes a estar à

frente, correr riscos. É por isso que é fundamental ter um

especialista que entenda esses riscos como parceiro. A Starr

oferece um conjunto completo de ofertas personalizadas e

variadas. Como um fornecedor experiente, confiável e reconhecido

de produtos e serviços de seguros de transportes, a marca

registrada da Starr Marine é nossa presença significativa e de

longa data no mercado global.

Transportes
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 Embarcador  Transportador (Responsabilidade Civil)

 Importação e Exportação

 Transporte Nacional

 Projetos de Infraestrutura - Marine Cargo & 
Delay in Start Up (DSU)

 RCTR-C

 RCF-DC

 RCTA-C

 RCA-C

Produtos / Coberturas



Embarcador

Transportes 
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Apetite de Risco / Atividades

 Geração de energia

 Importadores / Exportadores

 Segmento automotivo

 Industria – maquinas e equipamentos

 Project Cargo

 Químicos e siderúrgicos

 Fertilizantes

 Atacadistas

Capacidade automática:

R$ 66.000.000,00 base LMG



Transportes
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Foco

 Indústrias:

 Automobilística

 Geração de Energia

 Máquinas e Equipamentos

 Química / Petroquímica

 Papel e Celulose

 Construção

 Fertilizantes

Apetite de Risco / Atividades

Transportador

Operações estruturadas com consolidada cultura de gestão de risco, para empresas com faturamento anual
superior a R$ 700.000.000,00.



This document provides only a partial description of certain terms and conditions offered. It is intended solely for general informational purposes and does not provide any guidance 
regarding coverage that may or may not be available under a policy as it respects to any claim. Please refer to the actual policy form for all applicable terms and conditions. Coverage is not 
available in all jurisdictions. Please contact your insurance professional to determine availability for your company. 26


