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Mensagem de Final de Ano

A cada novo ano, todas as esperanças se renovam. Novos planos, novas metas, e a chance de
escrever mais uma parte da nossa historia. Isso é VIDA! 

Prestes a findar mais um ano, nós do SINDSEG RS, agradecemos a todos que deram sua
contribuição para nossa entidade durante o ano de 2014 e desejamos a todos os colegas Corretores,
Seguradores, demais entidades do mercado segurador e principalmente - aos nossos segurados -  votos
de um abençoado Natal, feliz ano novo, muita paz e luz para 2015.

- - 

Andréia Araújo 

Superintendente Comercial da Previsul Seguradora e 

Diretora do SINDSEG RS 

 

 

 

 

HDI resgata o trenó do Papai Noel no Rio de Janeiro

A HDI Seguros, quinta maior operadora no ramo automotivo do País,
entra no clima natalino e estreia campanha de Natal no Rio de Janeiro. Desde
segunda-feira, 8 de dezembro, quem está na Capital carioca ou em Niterói
pode ver o guincho da seguradora socorrendo o Papai Noel após o trenó deixá-
lo na mão. Com seu veículo danificado, o bom velhinho circula pela orla da
Zona Sul, Barra da Tijuca, ponte Rio-Niterói, Região Oceânica, entre outros
pontos de movimentação.

A ação inclui também duas paradas para interação com o público: no
Bate-pronto Barra, que ocorreu nesta terça-feira, e no Bate-pronto Niterói,
programada para quinta-feira, dia 11. Os Bate-prontos são as unidades físicas
de atendimento aos usuários da HDI.

Para Paulo Moraes, diretor de Marketing da seguradora, a campanha de Natal reforça a importância de um serviço ágil e de
qualidade, especialmente em situações críticas, além de permitir o compartilhamento de momentos divertidos entre a HDI e o consumidor.
“Queremos fazer parte dessa comemoração mágica que é o Natal e ainda mostrar ao público o que a seguradora pode oferecer de melhor,
inclusive para o Papai Noel”, brinca Paulo Moraes.

Em agosto deste ano, a HDI Seguros ampliou sua operação no Rio de Janeiro, com a abertura de novas filiais. O estado fluminense
conta agora com quatro unidades: em Niterói, no Centro do Rio, na Barra da Tijuca, zona oeste da Capital, e em Campos dos Goytacazes,
na região serrana. Além de acompanhar o resgate do Papai Noel, o público pode participar da ação tirando fotos e postando no Instagram
com a hashtag #NatalHDI.

Fonte: Ketchum Estratégia

 

 

 

Marco Rossi expõe cenário otimista aos corretores de seguros

O último almoço do ano do Clube dos Corretores de Seguros de São
Paulo (CCS-SP) foi realizado no dia 2 de dezembro, no Circolo Italiano, com a
participação especial do presidente da Bradesco Seguros e da Confederação
Nacional das Empresas de Seguros (CNSeg), Marco Antonio Rossi, que veio
acompanhado do diretor Marco Antonio Gonçalves e de outros executivos da
seguradora. Rossi trouxe uma mensagem otimista aos corretores de seguros
em relação às oportunidades de negócios para os próximos anos, mas alertou
sobre alguns desafios que precisam ser discutidos no presente, como a venda
de seguros por meios remotos. O bom desempenho do mercado de seguros
nas últimas duas décadas, período em que saltou de 1% de participação no
PIB para aproximadamente 6%, mais recentemente, traz ao presidente da
Bradesco a certeza de que a atividade continuará em expansão.

“No futuro, nenhum outro setor tem condições de ser melhor que o de seguros”, afirmou. Rossi citou o bom posicionamento do seguro na
economia, que já ocupa a 12ª colocação no ranking global de participação no PIB, reconhecendo que ainda é preciso avançar no ranking mundial de
consumo de seguros per capita, em que o país figura no 43º lugar.

“O brasileiro ainda compra pouco seguro. Mas, olhando para o futuro, não tenho dúvida de que as oportunidades para avançarmos são
excepcionais e o cenário é espetacular”, disse. Até porque, segundo ele, existem muitas oportunidades de novos negócios em ramos que ainda não
atingiram todo o seu potencial. “Existem 3 milhões de pequenas empresas que não possuem nenhum seguro; 152 milhões de brasileiros que não
têm plano de saúde; 38 milhões de veículos que não estão segurados; 125 milhões de pessoas sem seguro de vida; 182 milhões que não têm plano
odontológico; e, ainda, 58 milhões de residências que precisam de seguro. Há um mundo de oportunidades a serem aproveitadas”, disse.

Embora o segmento de corretagem tenha expandido sua atuação para além do seguro automóvel, Rossi considera que é possível
conquistar novos negócios em diversos outros ramos, partindo, inclusive, da própria base de clientes. “Existem oportunidades de expansão, mas
ainda temos uma força de venda pequena em relação a determinados produtos. Não apenas os corretores, mas também as seguradoras poderiam
investir no cross-sell”, disse. Neste ponto, o mentor do CCS-SP, Adevaldo Calegari, reforçou: “Nós, corretores, às vezes temos clientes com um
único risco, mas que poderiam ter muito mais. Vale à pena repensar isso”, disse.

Seguro e governo

Na visão de Rossi, o setor de seguros conquistou mais prestígio junto ao governo, ampliando seu espaço para interlocução, além de
assumir sua condição de parceiro. “O setor é por natureza a primeira PPP, porque atua em áreas que o Estado não consegue alcançar a todos,
como saúde e previdência”, disse. O aumento da expectativa de vida da população e o envelhecimento acelerado são transformações da sociedade
brasileira que, em sua opinião, criam oportunidades de atuação do setor de seguros.

Nesse contexto de mudanças, Rossi citou o exemplo da Bradesco Seguros, que além de realizar aquisições e fusões com empresas de
diversas áreas (odontologia, tecnologia, serviços etc.), também adotou novo modelo de atuação. Concebido em 2013 e efetivado neste ano, o
modelo promove a integração comercial de todas as dependências e operações da seguradora no país, com base na visão única do cliente. “Hoje,
temos uma equipe especializada que só atende corretores e as sucursais, antes divididas por áreas, agora oferecem atendimento para todos os
produtos”, disse.

Desafios

Rossi não duvida que o mercado de seguros avance muito nos próximos anos, mas reconhece que existem desafios. “Precisamos discutir
sobre como nos adaptar às transformações da sociedade, principalmente, em relação ao uso de tecnologias”, disse. Em sua opinião, a compra de
seguros nos próximos anos, principalmente de produtos massificados e mais simples, será predominantemente por meios remotos, sobretudo por
celular. “Sempre digo que o celular mudou a vida das pessoas e mudará também a do mercado de seguros”, disse.

Ele citou o exemplo do banco Bradesco, que no final de novembro havia atingido a marca recorde de 12 milhões de transações por meio de
celular, superando o patamar do mês anterior, de 9 milhões. “Talvez, em 15 dias já tenhamos atingido 15 milhões de transações. Então, como vamos
nos adaptar a essa transformação da sociedade? Temos de transformar esse desafio em oportunidades de negócio”, observou.

Fonte: CCS-SP

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Descentralização é tendência para seguros

O mercado de seguros, tradicionalmente concentrado no eixo Sul-
Sudeste, passa por um processo de descentralização e, há sete anos,
apresenta resultados superiores nas regiões economicamente menos
favorecidas. Balanço apresentado ontem pela Confederação Nacional das
Empresas de Seguros (CNseg) aponta que, desde 2008, o crescimento do
setor nos estados de Sergipe, Tocantins, Acre, Amapá e Roraima, com
exceção de 2012, foi maior que em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul e Paraná.

Neste ano, os seguros tiveram crescimento de 14,3% nas cinco
menores unidades da federação, taxa 76,5% maior que dos cinco maiores
estados, cuja expansão foi de 8,1%. A alta do mercado nas menores regiões
também foi maior do que do mercado - que engloba todo o território nacional e
apresentou índice de crescimento de 8,9%.

Para o presidente da CNseg e da Bradesco Seguros, Marco Antonio Rossi, o investimento nessas regiões é parte da estratégia de
crescimento das seguradoras. De acordo com ele, a inserção começa com apólices mais básicas e depois migra para produtos mais complexos.
"São seguros que exigem uma precificação mais detalhadas e são mais caros", observou Rossi. Os dados da confederação segmentados por região
reiteram a tendência de melhores resultados fora do eixo Sul-Sudeste.

Segundo relatório apresentado ontem, na Região Centro-Oeste o faturamento das seguradoras - excluindo o segmento de saúde
suplementar - passou de R$ 9,86 bilhões para 11,3%, um crescimento de 14,9%, e na Região Nordeste a alta foi de 9,4% - a arrecadação saltou de
14,4% para 15,7%.

Na Região Sudeste, a expansão foi de 8,54% e na Região Sul, de 8%. "A escala e a baixa penetração favorecem o consumo de seguros no
Brasil", disse o presidente da CNseg.
Projeções para 2015

A CNseg projetou uma aceleração no ritmo de crescimento em 2015, com uma expansão de 12,4% em relação a 2014. A alta deve ser
alavancada pelos setores de saúde suplementar (com previsão de crescimento de 17,5% no próximo ano) e planos de previdência (10,5%).

A projeção de crescimento deste ano é de 11,2% em relação a 2013, também puxada pelos planos de saúde (15,2%) e previdência (11%).

De acordo com o relatório, até junho o mercado segurador brasileiro arrecadou R$ 154,9 bilhões em prêmios, uma alta de 7,9% em relação
a 2013.

Outra tendência apontada para 2015 é o plano VGBL Saúde, que irá beneficiar empresas que usam o Simples Nacional e o Supersimples.

Fonte: DCI 

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Brasil é o motor de crescimento do seguro Latino Americano nos últimos 10 anos 

O Brasil liderou o crescimento regional - de dois dígitos em oito dos últimos 10 anos -
do mercado latino-americano de seguros entre 2003 e 2013, segundo relatório da Fundação
Mapfre divulgado ontem.

O documento destaca ainda que o potencial de avanço do mercado segurador na
América Latina se mantém e que as perspectivas para os próximos anos são otimistas. Desde
2004, o mercado segurador brasileiro é o de maior volume de prêmios da região, e seus lucros,
por prêmios, se multiplicaram seis vezes mais na última década. Foram analisados os dados
estatísticos agregados de 18 mercados seguradores da região nos últimos dez anos.

Fonte: Revista Cobertura Mercado de Seguros – Liliana Lavoratti

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Bradesco Saúde recebe Prêmio Líderes do Brasil pela segunda vez consecutiva 

A Bradesco Saúde conquistou, pela segunda vez consecutiva, o Prêmio Líderes do Brasil na
categoria “Líder de Saúde”. Promovida pelo Grupo de Líderes Empresariais (LIDE), a cerimônia de
premiação foi realizada na última segunda-feira (8) no Palácio dos Bandeirantes (SP).

Marcio Coriolano, presidente da Bradesco Saúde e da Mediservice, recebeu o troféu. “Trata-
se de uma conquista muito importante, por reconhecer os nossos esforços de contínuo
aperfeiçoamento e inovação”, destacou o executivo.

Além de homenagear empresários e autoridades brasileiras, a premiação tem como objetivo
reconhecer as iniciativas de lideres empresariais, o que alavanca a posição do Brasil no cenário
mundial. Nesta edição, foram indicados pelo júri oficial do evento 69 premiados, em 23 categorias dos
setores público e privado.

Fonte: Revista Apólice
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Veículos novos terão placa Mercosul a partir de janeiro de 2016 

Veículos novos terão placas veiculares no padrão Mercosul a partir de
janeiro de 2016 - Foto: Rodrigo Nunes_Ministério das Cidades

Os veículos novos terão modelo brasileiro de placas veiculares no padrão
Mercosul a partir de janeiro de 2016. O Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran), órgão do Ministério das Cidades, apresentou nesta quinta-feira o novo
modelo aprovado, por unanimidade, pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) por
meio da Resolução 510, publicada no Diário Oficial da União. As novas placas terão o
fundo branco, com quatro letras e três números, utilizado na maioria dos países devido
ao contraste com a combinação alfanumérica, o que permite melhor visualização e
leitura pela fiscalização eletrônica. Terá ainda uma margem azul superior, com o
emblema do Mercosul à esquerda.  O nome do país estará ao centro com a bandeira
nacional à direita. Outros itens são: linhas onduladas horizontais e marcas d’água com
a logo do Mercosul, gravadas na película refletiva.

A categoria dos veículos será indicada pela cor da combinação alfanumérica: particular (preta), comercial/aprendizagem (vermelha), oficial
(azul), experiência (verde), diplomático (dourado) e colecionador (prateado). Será utilizado um filme na cor da categoria dos veículos com inscrições
de segurança. 

A proposta adotada para a placa dos cinco países do Mercosul foi elaborada pelo Grupo do Mercado Comum (Brasil, Argentina, Uruguai,
Paraguai e Venezuela).

Não haverá troca de placas dos veículos já emplacados no Brasil. As novas placas do padrão Mercosul serão obrigatórias a partir de
01/01/2016 para os veículos novos, aqueles transferidos de município e com troca de categoria.

Leia aqui a matéria completa.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Ministério das Cidades/Denatran
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Companhias equilibram capital de acordo com crescimento e ramo de atuação

O final do ano se aproxima e com ele várias notícias sobre aumento e
redução de capital, motivados ou pelo crescimento ou pelo ramo de atuação. Quanto
mais arriscado, maior a necessidade de recursos para garantir que o pagamento
futuro da indenização em caso de um risco coberto ser concretizado.

Durante 2014, várias companhias reavaliaram a necessidade de recursos
com base nas regras de capital de riscos, considerando-se o risco operacional, risco
jurídico, risco de mercado entre outros.

Nesta quarta-feira temos várias notícias geradas por esse motivo. A que envolve o maior volume de aumento de capital vem da Allianz
Global Corporate & Specialty (AGCS), resseguradora da Allianz, segundo notícia veiculada no Valor, com aporte de R$ 100 milhões em capital,
elevando-o para R$ 250 milhões. “A motivação é o crescimento da operação. Pela regulamentação brasileira há uma relação entre a necessidade de
capital e o volume de prêmios”, diz Angelo Colombo, presidente da AGCS Brasil. Segundo ele, a expectativa de crescimento foi superada e a matriz
antecipou o investimento previsto, informa o Valor. 

Segundo Roberto Westenberg, titular da Susep, a etapa de implementação de capital baseado em risco de mercado será tranquila.
“Fizemos alguns testes com o mercado e a resposta foi tranquila”, comentou ele ao Blog Sonho Seguro. A adequação do capital baseado em riscos
de mercados deverá ser feita ao longo de 2016, mas as muitas seguradoras já iniciaram esse processo há tempos, principalmente as ligadas a
bancos, com prazo para Basileia 3 mais apertado, e também as de capital estrangeiro, que têm de seguir as normas adotadas pela matriz. 

A Bradesco Seguros, por exemplo, fez uma série de mudanças, com redução do capital em algumas das companhias do grupo e aumento
em outras. Assim como a Itaú Unibanco, Mapfre entre outras. O fato é que com as mudanças nas regras de capital que vem sendo implementadas
ao longo dos últimos anos, com as regras para riscos de mercado no forno para serem cumpridas durante 2016, as companhias estão calibrando o
capital em suas operações. As que operam em contratos de maior risco precisam aportar mais capital. As que atuam em carteiras com riscos
menores, podem alocar o capital em ativos com maior rentabildiade. E quanto mais se vende, mais capital é preciso ter.  

Dentro desse contexto, umas perceberam que tinham em excesso e resolveram reduzir, como a Safra Seguradora. A Susep autorizou a
redução do capital da Safra Vida e Previdência em R$ 37 milhões, para R$ 57 milhões. A seguradora francesa AXA está mesmo em ritmo frenético
de conquista de clientes. Com tão pouco tempo de operação já pediu para a Susep aumento de capital de R$ 10 milhões, para R$ 88 milhões. O
grupo atua tanto com seguros como com resseguros. A Chubb também aumenta o capital em R$ 8,4 milhões, para R$ 270 milhões. A Alfa
seguradora também pediu autorização para elevar o aumento em capital de R$ 1 milhão para R$ 59,9 milhões. 

Fonte: Sonho Seguro

 

 

 

Estela de Moura Rey entra para a história ao ser empossada presidente do CVG-RS

Um momento histórico. Assim pode ser definida a noite da última terça-
feira (9/12), quando a Gerente de Regional de Vida da Generali Seguros, Estela
de Moura Rey, foi empossada Presidente do Clube de Seguros de Vida e
Benefícios do Rio Grande do Sul (CVG/RS), tornando-se a primeira presidente
mulher de todos os CVGs existentes no Brasil. “É uma  oportunidade imensa, um
desafio imenso de representar as mulheres. Vou fazer o melhor e lutar muito pela
entidade”, comprometeu-se a executiva porto-alegrense.

Realizada no auditório da Associação dos Agentes Fiscais da Receita
Municipal de Porto Alegre (AIAMU), em Porto Alegre, a solenidade contou com a
presença dos principais líderes do Mercado Gaúcho de Seguros e também com a
participação dos presidentes dos CVGs. “Foi um prazer e uma honra estar aqui e
participar da posse da primeira mulher a presidir um CVG no Brasil”, afirmou o
Presidente do CVG do Rio de Janeiro, Marcello de Hollanda.

Fonte: Seguro Gaúcho  

 

 

 

De seios a riscos cibernéticos, mercado faz seguro para quase tudo

Dizer que o mercado de seguros do Lloyd’s topa qualquer risco – por um preço, é
claro – está longe de ser exagero. Que o diga a atriz America Ferrera, protagonista da série
“Betty, a Feia”, que saiu de lá com uma apólice para proteger seu sorriso. É justamente para
ser capaz de chegar em um valor monetário para riscos tão diversos que o Lloyd’s se tornou
um mercado extremamente especializado. Há analistas de risco (subscritores) para
praticamente tudo, de riscos cibernéticos a partes do corpo.

O Lloyd’s nasceu na taberna de Edward Lloyd, localizada na Tower Street, em
Londres, que era um ponto de encontro para informações e negócios marítimos no século
17. Assim começou esse mercado que, ao longo dos anos, foi se estruturando para dar
cobertura para os riscos emergentes de cada época.

Os seguros para partes do corpo célebres, por exemplo, nasceram lá, por volta da
década de 1930, com a apólice para as pernas da dançarina, cantora e atriz Betty Grable.
Outras pernas famosas, as do jogador de futebol David Beckham, foram seguradas em 100
milhões de libras. Já a cantora country Dolly Parton fez uma apólice de 3,8 milhões de libras
para os seios tamanho 40DD.

Hoje, um dos mais novos riscos do mercado é o cibernético. “O mercado global de seguros cibernéticos movimentou US$ 1,3 bilhão
em 2013 e espera-se que este ano ultrapasse US$ 2 bilhões. Mas se analisarmos os riscos a que as empresas estão expostas, nós
estimamos que o tamanho potencial do mercado global seja de US$ 85 bilhões”, diz Jayne Goddard, subscritora de riscos cibernéticos,
tecnológicos e de mídia da Barbican.

Ao contrário do que pode parecer, porém, o Lloyd’s não é uma empresa, mas sim um mercado composto por membros que se
juntam para assumir riscos. É assim há 325 anos. Seguradoras e resseguradoras se juntam em sindicatos especializados, que assumem uma
parte do mesmo risco. Esses sindicatos são administrados por agentes gestores (os “managing agents”). Hoje, são 94 sindicatos e 57
agentes gestores. Esse mercado é regulado e supervisionado pela Corporação Lloyd’s.

Como no século 17, os negócios continuam sendo feitos face-a-face. Os analistas ficam todos na “Sala de Subscrição”, no primeiro
andar do icônico prédio da Lime Street. Do lado de cada subscritor há um banco reservado para os corretores, que trazem os riscos para
serem colocados no mercado.

A maioria se encontra no Leadenhall Market, no quarteirão ao lado do Lloyd’s, na hora do almoço, onde costumam tomar uma – ou
várias – “pints” (copo de cerveja de 665 mls). É praticamente um “happy hour” no meio do dia. O executivo de uma seguradora brasileira que
colocava riscos no Lloyd’s conta que costumava ligar na sexta à tarde quando o pessoal estava, digamos, mais receptivo.
Fonte: Valor Econômico

 

 

Veja as melhores dicas de saúde para o verão

As altas temperaturas durante o verão podem acarretar problemas de saúde. Usar filtro solar e beber muita água são as
recomendações básicas para evitar danos na pele e desidratação. Mas há outras sugestões para manter o corpo em dia durante a estação
mais quente do ano, como manter boa alimentação, tomar cuidado com animais marinhos e deixar a casa mais fresca. O R7 ouviu especialistas
de diversas áreas e reuniu todas as dicas, que incluem sugestões de cores para "resfriar" a casa e de alimentos que podem ajudar na hora de
se bronzear na praia. Leia todas abaixo e previna-se.

Fontes:

Camila Leonel, nutricionista da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo); Agnaldo Augusto Mirandez, membro efetivo da
Sociedade Brasileira de Dermatologia; Jacob Faintuch, professor e clínico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
(Universidade de São Paulo), Humberto Bogossian, pneumologista do hospital Israelita Albert Einstein; Luciane Fujita, pneumologista do
Instituto do Sono; Roberto Negrete, designer de interiores; Elaine Zanon, vice-presidente de planejamento da AsBEA (Associação Brasileira dos
Escritórios de Arquitetura) de Curitiba; José Alberto Aguilar Cortez, professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP; Vidal Haddad
Jr., professor da Faculdade de Medicina da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Botucatu. 

 

http://www.cidades.gov.br/index.php/noticias2014/7969-veiculos-novos-terao-placa-mercosul-a-partir-de-janeiro-de-2016-.html

