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Mensagem de Final de Ano

Hohohohoho!!!!!!!!

É isto mesmo pessoal chegou o Natal e com ele o final de 2014.

Que ano maravilhoso!!!! Superou todas as expectativas!!!! Nem Alemanha, nem reeleição, nada
nos deixou esmorecer e realizar nossos objetivos!!!!!!

Desejo a todos um Feliz Natal, próximo das pessoas que amamos, pois elas, as pessoas, faz
toda a diferença!!!!

Um 2015 fabuloso, repleto de realizações e conquistas!!!!!!!

Estes são meus votos e da Generali para o "povo do seguro" como diz nosso mestre Miguel
Junqueira!!!!!!!!

- -

Rafael Seidl Alquati 

Diretor Regional da Generali Brasil Seguros e

Diretor do SINDSEG RS

 

 

 

Previsul investe em escola corporativa

Após ter 70% de suas ações adquiridas pelo Grupo Caixa Seguros, em 2013, a Previsul
Seguradora lançou sua escola corporativa, no segundo semestre deste ano.

Em um projeto piloto, a empresa disponibilizou a todos os colaboradores três opções de
cursos online que podem ser realizados durante o expediente. A adesão foi de 85% e o feedback dos
colaboradores tem sido positivo. Daniele Ribeiro Zen, analista administrativo da filial Curitiba (PR),
concluiu os três cursos ofertados. “Além da contribuição profissional, levei os ensinamentos também
para minha vida pessoal”, explica Daniele.

A ideia da seguradora é expandir as opções e ouvir os colaboradores, por meio de uma
pesquisa interna, para adequar a oferta de cursos às necessidades reais das equipes.

Fonte: Revista Apólice

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Allianz investe em Seguro Garantia

A Allianz Seguros também investe na carteira de Seguro Garantia. Para atender a esse
segmento, a Companhia dividiu o produto em duas linhas de negócio: Garantias Tradicionais e
Garantias Corporativas, sendo esta última caracterizada por riscos de alta complexidade ou
estruturados.

“A linha desenvolvida pela companhia como garantia corporativa abrange as
modalidade de Imobiliário, Concessões, Completion Bond, Energia, Administrativa, Judicial,
Aduaneiro e Execuções Estruturadas.”, diz Igor Di Beo, diretor de Produtos. Nos últimos anos, o
Brasil ganhou a atenção de importantes empresas do setor, tanto pelos planos governamentais
e necessidade de investir em logística e infraestrutura, mas também pela abertura do mercado
de resseguros. Várias obras de mobilidade urbana no Brasil estão em andamento, assim como
outras de concessões de portos e ferrovias. A Allianz vem diversificando suas atividades e
apostando inclusive neste segmento de seguro.

“Além de ser uma seguradora reconhecida mundialmente, o que possibilita a oferta do produto inclusive no mercado externo, a Allianz
consegue diferenciação pela possibilidade de ofertar todo o programa de seguros necessários para um único risco. Entre as vantagens ofertadas do
produto em relação ao custo/benefício estão elencados: a não utilização de linhas de crédito bancário; menor custo, se comparado à contratação de
fianças bancárias; não há compromisso de reciprocidade com o emissor da garantia, tal qual ocorre habitualmente com as fianças bancárias; otimiza
o fluxo de caixa e não onera o Balanço Patrimonial do Tomador”, complementa Igor Di Beo.

Fonte: CQCS

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

SulAmérica promove mais de 25 mil treinamentos 

A SulAmérica reuniu a imprensa em São Paulo para mostrar alguns
números da companhia de 2014. A Seguradora ocupa o terceiro lugar no segmento
Saúde, o quarto em Automóveis e em Capitalização. O presidente da Companhia,
Gabriel Portella, reafirmou a opção em focar no cliente e no Corretor.

Grande player do mercado, a SulAmérica apresenta altos níveis de
retenção de clientes. A larga escala operacional e fidelidade dos consumidores
contribuem para o poder de barganha na cadeia produtiva. No segmento Saúde,
por exemplo, a SulAmérica apresenta 90% de retenção de clientes.

Para manter um bom relacionamento com os Corretores, a companhia tem programas de treinamento. De acordo com o vice-presidente
Comercial, Matias Ávila, 65% das vendas de PME são feitas por Corretores que também vendem Auto. “Foram realizados muitos treinamentos para
que o Corretor se torne um profissional multilinha. Só esse ano foram realizados mais de 25 mil treinamentos”, afirmou.

Fonte: CQCS

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Zurich entrega carro ao sorteado 

A Zurich, empresa global de seguros que atua em mais de 170 países e
está presente no Brasil há 32 anos, entregou ao corretor Thiago da Mota Matos o
carro sorteado durante o XVI Conec. Thiago é recifense e retirou o veículo no dia 26
último, diretamente da concessionária.

O Diretor Comercial João Bosco Medeiros esteve presente e comemorou
com o ganhador. “A Zurich compreende a importância de seus parceiros corretores e
se empenha em reconhecer seus esforços. Os corretores, por sua vez, reconhecem
o esforço da Zurich para termos sempre uma parceria que os beneficie”, afirma o
diretor.

Fonte: Agência B9B

 

 

 

Programa Nacional de Apoio ao Trânsito. Primeira campanha começa em 16 de dezembro

No Brasil, a violência no trânsito mata mais do que câncer. Os números são
assustadores e estatísticas não faltam para ilustrar este cenário. Entre 181 países
analisados, o Brasil ocupa o 33º lugar no ranking em mortalidade em acidentes de
trânsito, segundo o Centro Brasileiro de Estudos Latino Americano. E, de acordo com a
base de dados do DPVAT, somente no ano passado foram mais de 633,8 mil
indenizações pagas. A maioria, 444,2 mil casos, por invalidez permanente, registrando
um crescimento de 25% em relação a 2013.

Também no ano passado, foram mais de 54,7 mil indenizações pagas por morte, neste caso, houve um recuo de 10% ante 2013. E neste
ano, até o mês de junho, o DPVAT já computou mais de 340,5 mil indenizações pagas, a maioria dos casos, novamente, por invalidez permanente
(mais de 259,8 mil). Outro dado que mostra esta triste realidade é o Mapa da Violência 2014. Com base em dados do Ministério da Saúde e do
Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), apenas em uma década, considerando 2002 a 2012, o número de mortos em acidentes de trânsito em
todo o Brasil cresceu 38,3%. 

Com o objetivo de conscientizar os motoristas quanto aos riscos, o mercado segurador não criou uma campanha, mas sim um programa. “O
Programa Nacional de Apoio ao Trânsito será lançado no próximo dia 16 de dezembro e a primeira campanha tem o mote ‘Se Liga’. Nós faremos
várias ações no campo educativo exatamente para conscientizar as pessoas a mudar este cenário. O foco é reduzir o número de acidentes, o
número de vítimas por morte ou invalidez”, informa Marco Barros, presidente da FenaCap. O Programa contará com folders educativos, jogo virtual e
simuladores que mostram o que pode ocasionar uma colisão a 15 km/hora. “O Programa é nacional e também terá direcionamento regional, já que
as realidades são diferentes nas regiões do País. É sabido que 72% de todos os acidentes são causados por falha humana. O objetivo é ter uma
sociedade mais racional no que diz respeito ao trânsito”, destaca o executivo.

Diferentemente do trato da legislação, que pune quem dirige embriagado ou utilizando o celular, focando campanhas neste sentido, a
pretensão do mercado de seguros é conscientizar sobre a dirigibilidade em todos os aspectos, exatamente nos riscos existentes. Para tanto, nesta
primeira etapa com término previsto para o Carnaval, a estimativa é distribuir um milhão da primeira edição do material orientativo. “Faremos
parcerias com concessionárias de rodovias e Detrans de todo o País”, antecipa Barros. Uma conscientização que está relacionada à mudança de
atitude. Para exemplificar, estima-se que 25% dos acidentes são causados por motoristas falando ao celular afetando, principalmente, jovens de 14 a
34 anos de idade. 

Acompanhem a Revista Cobertura no Twitter – www.twitter.com/revcobertura

e também no Facebook – Revista Cobertura – Mercado de Seguros

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

CONFRASOL 

A pedido da Sra. Saionara, Coordenadora da Creche Criança Feliz (9154 9696 - 3478 3502) encaminho relação de materiais que eles mais
necessitam. Caso você tenha alguma forma de ajudar e não tenha como fazê-lo diretamente, coloco-me a disposição para auxiliar.

Celso Azevedo

Confrasol – Confraria Beneficente do Mercado de Seguros RS 

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

FUNDACIÓN MAPFRE promove encontro para discutir Mobilidade e Cidadania 

Com o intuito de apresentar e promover a mobilidade e a cidadania, a
FUNDACIÓN MAPFRE realiza hoje o IV Encontro Nacional do Programa Educação Viária
é Vital, no Hotel Blue Tree, em São Paulo. Sob o tema “Mobilidade e Cidadania ¿ a
cidade de pessoas e para pessoas”, o encontro irá discutir e compartilhar ideias e
experiências sobre a educação no trânsito. Wilson Toneto, presidente da MAPFRE no
Brasil, afirma que a proposta de promover workshop junto aos alunos é uma estratégia
para ampliar a importância de ações educativas para a consolidação do conceito de
Segurança Viária. “Nossa expectativa é que este evento ajude a compartilhar ideias e
experiências sobre um tema atual e tão relevante para a nossa sociedade”, destaca.

Durante o encontro serão apresentados os projetos e, posteriormente, acontecerá a premiação dos melhores projetos que se destacaram
nacionalmente. O programa “Educação Viária é Vital”, que está encerrando seu último ciclo de 2014, esteve presente em 16 estados brasileiros (São
Paulo, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Santa Catarina, Paraíba, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte,
Mato Grosso e Rio de Janeiro) com a estimativa de 3,5 milhões de alunos beneficiados.

Fonte: CQCS

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Fedrizzi Seguros incorpora Generosi Caxias e planeja para 2015 um crescimento de 30% em seu
faturamento 

A Fedrizzi Seguros, empresa líder de mercado com mais de 30 anos de atuação no
segmento, acaba de incorporar a loja de seguros Generosi Caxias. Com essa incorporação, a
empresa amplia seu número de clientes de 12 para 15 mil divididos em seguros pessoais, de
bens e empresariais. Além disso, a Fedrizzi Seguros fechará 2014 com 15% a mais em seu
faturamento e para 2015 tem como meta crescer 30% com a aquisição da Generosi. O sócio
diretor da Fedrizzi Seguros, Guilherme Fedrizzi, explica que a incorporação da marca
Generosi Caxias faz parte de um constante plano de crescimento da empresa. Exemplo disso
é a recente mudança do escritório para uma sede própria, com 900m!, localizada no bairro
Jardim América, em Caxias do Sul. “Hoje já somos a maior corretora de seguros de Caxias e
região. Contamos com uma equipe de mais de 30 profissionais e um atendimento 24 horas
aos nossos clientes, através da linha direta da empresa”, explica.

Atualmente a Fedrizzi Seguros também possui postos de atendimento em Santa Cruz, Bento Gonçalves, Gramado, Novo Hamburgo e São
Leopoldo . A empresa é representante das mais expressivas seguradoras do Brasil, entre elas HDI, Mapfre, Zurich, Grupo Porto Seguro, Allianz,
Bradesco, Yasuda/ Marítima, Mitsui e MetLife.

Fonte: Christiane Finger – Jornalista/ MTb 11370

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Caixa registra 30 mil visitas no hotsite da Black Friday 

A Caixa Seguros comemora sua participação na Black Friday. A empresa
preparou promoções de seguros, previdência, capitalização e consórcio para participar
do evento e aumentou as vendas pela internet de todos os produtos no último dia 28
de novembro. A companhia faturou o dobro da sexta-feira anterior com as vendas dos
planos de previdência participantes da promoção. No seguro auto e na capitalização,
as vendas triplicaram com parcelamento em 10 vezes sem juros no seguro e desconto
de 50% na primeira parcela do CAP Torcedor. No consórcio, que não cobrou a taxa de
administração antecipada, as vendas cresceram 112%.

Durante o dia das promoções, 30 mil pessoas do Brasil inteiro visitaram o hotsite que a empresa criou para participar do evento. Nas redes
sociais, a participação do público foi ainda maior. As ações relacionadas à participação na Black Friday alcançaram 3 milhões de usuários.

Associada à Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, a CAIXA Seguros recebeu o selo Black Friday Legal, entregue às empresas que se
comprometeram a oferecer descontos de verdade durante o evento.

Fonte: Sonho Seguro

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Seção altera redação que define termo inicial do prazo de prescrição do DPVAT 

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu embargos
de declaração para alterar a redação que fixou, em repetitivo, a tese envolvendo o
prazo de prescrição do seguro DPVAT A Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) acolheu embargos de declaração para alterar a redação que fixou, em
repetitivo, a tese envolvendo o prazo de prescrição do seguro DPVAT. A tese foi
fixada em dois tópicos. No primeiro tópico ficou estabelecido que o termo inicial do
prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência
inequívoca do caráter permanente da invalidez.

A Seção alterou o trecho relativo ao segundo tópico, que dispunha que, exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência
inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção da ciência. Com a nova redação, o trecho
afirma que, exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de
instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico. O ministro Sanseverino observou que a inércia da
vítima deve ser contextualizada à realidade brasileira, em que as pessoas têm dificuldade com tratamento médico e fisioterápico, principalmente no
SUS. O fato de a vítima não persistir no tratamento iniciado não pode ser utilizado para fulminar seu direito à indenização, concluiu. Com esse
entendimento, manteve-se acórdão do TJMG, que havia computado o prazo prescricional a partir da data do laudo médico, rejeitando a alegação de
prescrição.

Fonte: SindSeg-SP - Por Superior Tribunal de Justiça

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Portal analisa demanda por seguro para smartphones 

Estudo recente da F-Secure, empresa de segurança digital de atuação
internacional, aponta que um quarto dos donos de celulares comprados no Brasil já
tiveram seus aparelhos perdidos ou roubados. O dado explica o aumento da demanda
por seguro para smartphones, tablets e notebooks no País, entre 2013 e 2014.

O assunto é tema do mais recente artigo do portal Tudo Sobre Seguros,
“Brinquedos Caros”, que explica os fatores considerados pelas seguradoras para
precificar o seguro e as opções básicas e adicionais disponíveis no mercado. O texto
também orienta os consumidores sobre as informações às quais devem estar atentos
no momento da contratação dessa cobertura.

“Este é um seguro para quem não quer ter surpresas desagradáveis em tempos de mobilidade e, particularmente, para quem costuma usar
o aparelho em lugares com histórico de roubos e não quer correr o risco de ter um prejuízo bastante razoável”, recomenda o artigo, que pode ser lido
na íntegra em www.tudosobreseguros.org.br/sws/portal/pagina.php?l=754&amp;c=1321 .

Fonte: Boletim Acontece

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Final de ano eleva riscos de roubo nas operações logísticas 

Diante de números alarmantes em roubos e furtos de cargas, o final do ano é
uma época em que os cuidados devem ser redobrados em razão do abastecimento do
comércio para as festas de Natal e Reveillon. Apesar dos esforços, a cada dia são
registrados aumentos frequentes da criminalidade, principalmente neste período. As
indústrias descarregam no mercado um grande volume de mercadorias, que induzem
as transportadoras a adotarem medidas para atenderem esta demanda. As
seguradoras, por sua vez, somam indenizações que muitas vezes podem
comprometer o resultado de um ano inteiro da sua carteira de seguros de transportes.
De acordo com Cyro Buonavoglia, presidente da Buonny, “de maneira geral, as
estatísticas mostram um quadro pessimista sem melhorias a curto prazo, porém as
empresas que têm inserido programas de gerenciamento de riscos em suas
operações desafiam os números conquistando melhores resultados”.

“Ações básicas de gerenciamento de riscos como pesquisa e adequação do perfil do motorista contratado, serviços de inteligência e
tecnologias embarcadas que direcionam os órgãos de segurança pública ao local exato do delito, otimiza a estrutura policial disponível e contribui
para a prisão de meliantes e recuperação das cargas”, explica Buonavoglia.

Fonte: Revista Apólice

 

 

 

Revisão antes de Viagens

>>> CONFIRA MAIS EM - http://youtu.be/jmji1StHNWU 

 

 

 

Zurich se consagra em Práticas Inovadoras 

Programa de formação de líderes desenvolvido para a América Latina é premiado
pela Human Capital Media

A Zurich, empresa global de seguros que atua em mais de 170 países e está presente
no Brasil há 32 anos, recebeu nos Estados Unidos o prêmio Learning in Practice Awards,
outorgado pela Human Capital Media. Editora americana especializada em Recursos Humanos e
reconhecida pelo mercado, a HCM consagrou a Zurich na categoria “Práticas Inovadoras”, devido
ao programa de formação de liderança que a seguradora emprega na América Latina desde
2010. O Latin America Leadership Program, ou LLP, como é conhecido internamente na
companhia, é o programa de formação de líderes criado pela Zurich para desenvolver as
competências, o conhecimento e a experiência profissional necessários para formar grandes
líderes.

“É um orgulho receber este prêmio, em nome de toda a equipe de Recursos Humanos, pois ele reconhece a importância que a
Zurich outorga ao desenvolvimento dos líderes da região”, disse Diego Crespo, Head of Learning & Development Latin America. “Também é
uma grande satisfação contribuir para que os futuros líderes da nossa região encontrem a paixão que os mobilize a fazer as coisas e possam
transmiti-la, reconhecendo os pontos fortes e fracos, seus e os de suas equipes, e aprendendo a gerir na ambiguidade”, afirma o gestor de
RH da Zurich América Latina.
Este reconhecimento é consequência do trabalho contínuo realizado pelo Grupo Zurich em cada país da América Latina. A Zurich dedica-se a
capacitar líderes para estarem à frente da organização, cuja estratégia inclui não apenas o negócio, mas especialmente as pessoas. O capital
humano é alvo da atenção da companhia, e o Trabalho em Equipe está entre os cinco Compromissos Zurich. Os outros compromissos que
permeiam as realizações da empresa são Integridade, Excelência na Prestação de Serviço, Foco no Cliente e Crescimento Sustentável.
Latin America Leadership Program O Latin America Leadership Program, implementado desde 2010, é um programa essencialmente prático,
com teoria formulada a partir de experiências e casos. A metodologia baseia-se em interatividade e contém exercícios e representações. “É
um programa de transformação profunda, utilizando o modelo de liderança da Zurich: buscamos que a pessoa absorva os ensinamentos do
LLP para empregá-los em sua vida pessoal. E no segundo momento, estes benefícios serão aplicados também na vida profissional”, explica
Head of Learning & Development Latin America, Diego Crespo.
O prêmio Learning in Practice Awards O prêmio Learning In Practice Awards reconhece programas inovadores de desenvolvimento. Nessa
edição, foram apresentados mais de 200 projetos para 15 categorias. O jurado de especialistas elege a empresa que seja referência na busca
por inovação na gestão de práticas implementadas, agregando valor à organização.
Fonte: Roberta Akan Imprensa

 

 

Como vejo o mercado de seguros em 2030

Quando criança, sempre imaginei em ter uma máquina do tempo, onde pudesse viajar e descobrir como seria nossa sociedade, em
um futuro não tão distante. Mais recentemente, voltei com estes pensamentos, mas traçando um paralelo com o mercado onde atuo e sempre
atuei e decidi transcrevê-los. Considerando as tendências sociais, econômicas e tecnológicas, o mercado de seguros em 2030 será
completamente diferente.

As seguradoras, que serão em menor número do que as que existem atualmente, atuarão puramente como gestoras dos fundos de
risco, zelando pela sua solvência e resultados. Todo o resto da cadeia, sendo a distribuição, os serviços agregados e benefícios serão feitos
por empresas separadas, que até poderão pertencer às seguradoras, mas terão vida independente.

O processo de contratação passará por profunda transformação e nada se lembrará do modelo atual. O segurado não irá preencher
questionários de avaliação e as seguradoras não irão fazer análises de risco e emitir propostas ou cotações. Com o volume de dados cada
vez mais disponível, as seguradoras já terão acesso a todas as informações necessárias (e até as desnecessárias) para a tomada e
formalização do risco. O atual certificado de cobertura em papel será substituído por aplicativos e sistemas específicos voltado para
multimídias, onde os segurados poderão acessar e acionar o seguro de forma online. Lembrando que a internet será muito mais rápida,
estável e acessível.

O pagamento do seguro será feito por moedas digitais ou cartão de crédito.

Outra característica importante será o monitoramento em tempo real do risco pela seguradora. Ou seja, quando uma pessoa utilizar
seu carro “eco automatizados ”, a seguradora saberá onde está rodando o veículo, se a região é propensa a sinistros, se possui alto índice de
roubo ou se é uma estrada perigosa, propensa a acidentes e até mesmo saber e informar de que forma com que o veículo está sendo
conduzido está agravando o risco, por exemplo, se o motorista está a 200 km/h em uma via com pista molhada, se os freios estão
desgastados e precisam ser trocados, se a calibragem dos pneus está desregulada ou se o carro está dentro do subsolo de um
estacionamento vigiado.

Da mesma forma, as mercadorias sairão da linha de produção de impressoras 3Ds devidamente seguradas e monitoradas pela
seguradora durante todo o período de transporte, assim como o andamento de obras, os sistemas de segurança das casas inteligentes e
fábricas auto sustentáveis, ou seja, dentro deste novo mundo interconectado que teremos em 2030, o mercado segurador se beneficiará
fortemente, integrando de forma permanente no dia-a-dia do segurado.

Inclusive nos seguros de pessoas, a seguradora poderá obter informações muito mais precisas e até se antecipar se o segurado
estiver em situação de perigo, que possa acarretar em acidentes ou mesmo morte.

A classificação de ramo de seguros como existe hoje também cairá em desuso e existirá o risco e a sua respectiva cobertura e as
seguradoras, inclusive, serão capazes de informar, em tempo real, se o evento experimentado pelo segurado foi passível de cobertura ou
não.

Para cada risco haverá inúmeras opções digitais de serviços de prevenção de perdas , de assistência e até mesmo de antecipação
de sinistros para os segurados, com o objetivo de evitar a experiência de um sinistro e logicamente evitar ou mitigar perdas. Assim, as
relações com os segurados serão muito mais transparentes e recíprocas, fazendo com que a instituição seguro ganhe ainda mais relevância
para empreendedores e cidadãos.

Com relação aos corretores de seguros, permanecerá o papel de principal distribuidor, mas os trabalhos burocráticos e o apoio no
processo de contração e pagamento não serão mais tão necessários e a participação dos corretores neste cenário será a de agregador dos
seguros e serviços disponíveis, inclusive com produtos de marca própria.

Finalmente, ressalto que erros em previsão são muito normais, inclusive muito mais factíveis que o próprio acerto e a minha
pretensão, muito mais que acertar o futuro ou descrever um cenário perfeito, é convidar a todos que trabalham no mercado segurador a
pensar no futuro desta indústria, pois além de divertido pode ser uma ótima oportunidade de inovação e transformação.

- -

Roberto Uhl 

Gerente de Linhas Profissionais

Argo Seguros Brasil S.A.
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