NOTA DE IMPRENSA

MAPFRE CRIA SERVIÇO DE ESTUDOS E NOMEIA MANUEL AGUILERA COMO
DIRETOR GERAL


Miguel Aguilera foi presidente da Comissão Nacional de Seguros e Fianças
do México nos últimos 17 anos



O novo Serviço de Estudos foi criado visando tornar-se uma referência nos
debates públicos sobre Seguros e Previdência Social, Macroeconomia,
Finanças e Regulamentação

O Conselho de Administração da MAPFRE aprovou a criação de um novo Serviço de
Estudos da MAPFRE que será liderado por Manuel Aguilera Verduzco. De 1998 até
agosto deste ano, Manual Aguilera foi presidente da Comissão de Seguros e Fianças
do México.
O Serviço de Estudos visa participar de modo ativo dos debates públicos sobre
diversos assuntos, como a previdência social complementar, o papel desempenhado
pela área de seguros como elemento de distribuição de riscos na sociedade, a
evolução dos campos de finanças nos quais opera, as grandes tendências das
variações monetárias e financeiras e o impacto da regulamentação no campo de
seguros e financeiro.
Aguilera é um economista de renomado prestigio internacional, formado pelo Instituto
Nacional de Administração Pública do México. Foi presidente do Comitê de Seguros e
Aposentadorias Privadas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE) e presidente da Associação Internacional de Supervisores de
Seguros (IAIS).
O Serviço de Estudos da MAPFRE estará subordinado organizacionalmente ao
primeiro vice-presidente, Esteban Tejera, e focará seus serviços em três grandes
áreas:
1) Estudos e Análise: Seu principal objetivo será participar e contribuir em
grandes debates relativos ao campo de seguros e previdência social
complementar.
2) Macroeconomia e Finanças: Prestar suporte à empresa com análise das
principais variáveis macroeconômicas e financeiras dos países nos quais opera,
tendo como finalidade tornar-se um agente de incentivo para debates
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econômicos em geral, visando participar e dar opiniões sobre os principais
assuntos e desafios das diferentes políticas econômicas.
3) Regulamentação: Seu principal objetivo será conhecer e dar opiniões sobre as
grandes tendências de regulamentação, focando a relação com os órgãos de
regulamentação com base em experiência e capacidade técnica reconhecidas.

Madri, em 1 de outubro de 2015.
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