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Mensagem de Final de Ano

Mais um ano que termina, nos levando a refletir sobre tudo o que vivemos nesse período e a
traçar novos projetos e desafios. Que os sentimentos de esperança e renovação que tomam conta dos
corações nessa época estejam diariamente presentes em nossas vidas, pois a cada amanhecer temos a
oportunidade de seguir na direção de nossos sonhos. Um abençoado Natal e um Ano Novo repleto de
prosperidade.

Abraços,

- -

Marcus Vinicius Sobrinho 

Diretor da Invest Seguradora e 

Diretor do Sindseg RS
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HDI Seguros e EasyTaxi dão uma carona com o Papai Noel

A quinta maior seguradora de automóvel do País está surpreendendo o
público pelas ruas, com uma ação nada convencional: o Papai Noel vem de táxi
e ainda dá a corrida de presente.

Presente em forma de carona! Essa foi a ideia da HDI para estar perto
dos clientes neste período de Natal, mesmo quando eles não estão usando seus
carros. Em parceria com a EasyTaxi, a seguradora criou a Carona de Natal, ação
que deixou, desde de novembro, um táxi do Papai Noel circulando pelas ruas.
Até a próxima semana de dezembro, usuários que fazem chamada pelo
aplicativo móvel podem ser surpreendidos por uma divertida carona do bom
velhinho. Para “pagar” a corrida, os passageiros postam selfies nas redes
sociais.

O Carona de Natal dá continuidade às ações especiais promovidas pela seguradora, que no ano passado rebocou o trenó do Papai Noel
pelas ruas de São Paulo, mostrando que imprevistos não escolhem hora nem lugar e que, para esses momentos, a HDI está sempre presente.
Quinta maior seguradora do ramo automotivo do Brasil, com mais de 1,5 milhão de veículos segurados, a HDI vem expandindo sua estrutura de
operação ano a ano. Apenas em 2014, foram abertas cinco novas unidades, no Rio de janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Os investimentos em
campanhas de comunicação acompanham esse processo, especialmente para a interlocução direta com o público final.

“Queremos estar cada vez mais próximos dos usuários de seguros e a época de Natal é uma oportunidade para interagirmos e mostrarmos
os valores da companhia, que envolvem respeito às necessidades do cliente e excelência em serviços. Tivemos um ótimo retorno com a campanha
que fizemos no último Natal e acredito que esta também será um sucesso, pois já estamos recebendo diversos elogios do público”, afirma Paulo
Moraes, diretor de Marketing da HDI.

A execução da campanha de guerrilha, criada para ativação nas ruas e na web, é da Digital Industry, em parceria com a Organix filmes.
Para assistir ao vídeo da ação e compartilhar nas redes sociais, basta acessar o link: Carona de Natal HDI Seguros

Fonte: Ketchum Estratégia
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Bebês que nascerem na virada do ano vão ganhar um plano de previdência com R$ 2015 aplicados 

A Icatu Seguros vai ajudar os brasileiros a darem o pontapé inicial no
planejamento do futuro dos seus filhos.

Os bebês que nascerem no Brasil, de parto normal, entre 0h e 2h do dia
01 de janeiro de 2015 vão receber, gratuitamente, um plano de previdência com
R$ 2.015,00 investidos.

Sem sorteios e sem a necessidade de cadastro prévio, para participar
basta apenas a família entrar em contato com a Icatu Seguros, solicitar o plano e
apresentar a documentação pedida.

A ação “Os bebês da virada” – www.bebesdavirada.com.br, foi pensada com o intuito de unir dois momentos que remetem ao futuro: o
réveillon, quando as pessoas repensam o ano que passou e fazem planos para o próximo que está chegando; e o nascimento, quando as pessoas
também colocam uma série de expectativas para o futuro daquela vida que acabou de chegar. O projeto nasceu com o objetivo de aproveitar esses
dois momentos e mostrar a todos, principalmente aos pais, que a realização dos sonhos dos filhos no futuro deve ser planejado hoje, tendo o tempo
a seu favor. 

“Somos uma empresa especialista em pessoas e engajada com ações que ajudem a sociedade a despertar para a importância de planejar
e proteger o futuro. E essa ação traz três agentes para a construção do futuro dos pequenos: a Icatu Seguros, com o incentivo inicial; a família, com
a contribuição mensal; e o tempo, que é um importante aliado nos investimentos, pois quanto mais cedo começar, mais recursos você terá no final” –
afirma Aura Rebelo, Diretora de Marketing e Canais da Icatu Seguros. 

Fonte: Revista Apólice
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Evolução das indenizações pagas pelo Seguro DPVAT por acidentes alerta para violência no trânsito

!Levantamento da Seguradora Líder-DPVAT aponta para o constante crescimento das indenizações pagas por acidentes de trânsito no
Brasil. Nos últimos quatro anos, o número de indenizações pagas pelo Seguro DPVAT por acidentes de trânsito aumentaram em 118%.  O estudo
leva em consideração o período de janeiro a setembro de 2014 a 2011.

O dado que chama a atenção é o aumento de indenizações pagas nos últimos quatro anos por invalidez permanente. De janeiro a
setembro de 2011 foram 165.592 pagamentos. No mesmo período de 2014, o número chegou a 430.322, alta de 160%. Já o número de
indenizações por morte no mesmo período caiu 5%. Em 2011, a marca era de 42.224 entre janeiro e setembro; hoje, o número foi de 40.198
indenizações pagas no mesmo período de 2014.

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos últimos quatro anos a população brasileira cresceu
em 5%. Para efeito de comparação, a frota de moto no mesmo período cresceu 26,3% e a frota dos demais veículos somados aumentou 22,3%.

Ricardo Xavier, Diretor-Presidente da Seguradora Líder-DPVAT, comenta sobre o aumento das indenizações pagas por invalidez
permanente. “Estamos percebendo uma preocupante curva ascendente de inválidos no trânsito. Estes acidentados, em muitas vezes, perdem sua
capacidade laborativa e são, em sua maioria, jovens. Faz-se necessária a adoção de uma política pública urgente para reverter este quadro
atual.”

Fonte: Seguradora Líder de DPVAT !
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Tokio Marine patrocina filme “Loucas pra Casar”

Pelo segundo ano consecutivo, a Tokio Marine Seguradora,
subsidiária de um dos maiores grupos do mercado de seguros do mundo,
patrocina um filme brasileiro em apoio à cultura nacional. Desta vez, a
empresa está apoiando a comédia “Loucas pra Casar”, que estreia no dia 8
de janeiro, nos cinemas de todo o Brasil. O filme do diretor Roberto
Santucci (que dirigiu “De Pernas pro Ar 1 e 2 ” e “Até que a Sorte nos
Separe 1 e 2”) tem a participação de atores renomados, como Ingrid
Guimarães, Tatá Werneck, Suzana Pires, Fabiana Karla, Márcio Garcia e
grande elenco. O enredo é baseado na história de Malu (Ingrid Guimarães),
uma mulher de 40 anos que se considera ideal, independente e realizada,
mas acredita que sua vida só será completa com um marido. Há três anos
com Samuel (Marcio Garcia), ela sonha com o pedido de casamento, mas
descobre que outras duas mulheres, Lúcia (Suzana Pires) e Maria (Tatá
Werneck), também estão na disputa pelo anel de compromisso. Agora, as
três terão que decidir se disputam a exclusividade ou unem-se na vingança
contra o namorado.

“Temos muita satisfação e orgulho de incentivar o desenvolvimento da cultura nacional. Em 2013, também patrocinamos a comédia ‘O
Concurso’, que teve público de mais de um milhão de espectadores e renda superior a R$ 14 milhões”, afirma o Diretor Executivo de Estratégia
Corporativa da Tokio Marine, Masaaki Itakura. Segundo ele, incentivar projetos culturais, como orquestras, peças teatrais e musicais faz parte da
filosofia e essência da Companhia. O apoio ao cinema nacional também compõe a estratégia de exposição e fortalecimento da marca no mercado
brasileiro. Além da presença da marca na mídia e nas telas do cinema, o patrocínio ao filme Loucas pra Casar será celebrado internamente na
Seguradora.

Os Colaboradores poderão participar de um sorteio, por meio do Programa BemEstar Família, para concorrer a ingressos para uma
sessão exclusiva, na cidade de São Paulo. Os funcionários das Sucursais da Companhia também terão oportunidade de participar do sorteio e
assistir ao filme em suas cidades. E para fortalecer o relacionamento com Corretores e Assessorias, Parceiros de Negócios dos Estados de São
Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) receberão convites para as pré-estreias com a presença de executivos da Tokio Marine.

Fonte: Planim
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Liberty Seguros e Projeto Sinal Livre premiam iniciativa que contribui para uma cidade ideal

O Prêmio Sinal Livre de Mobilidade Urbana, iniciativa realizada
pela Lynx Consultoria com apoio da Liberty Seguros, já tem seus cinco
finalistas.

O prêmio, com o tema “Como a sua iniciativa contribui para uma
cidade ideal?” registrou 47 inscrições e mais de 900 participações por voto
popular.

A cerimônia de entrega da premiação será realizada no dia 18
de dezembro, em São Paulo. O projeto vencedor receberá R$ 10mil como
forma de incentivar a ampliação da iniciativa.

Na ocasião, haverá um debate para promover a discussão sobre
os caminhos e tendências para uma cidade ideal.

A superintendente de Comunicação e Marca Institucional da Liberty Seguros, Karina Louzada enfatiza a importância de influenciar as
comunidades para essa troca de informação “A premiação, além de reconhecer a importância da causa, é um estímulo para que o projeto possa ser
ampliado e até mesmo reproduzido em outros locais onde há a necessidade de iniciativas de mobilidade”, explica.

Fonte: CQCS

 

 

 

 

DPVAT não será reajustado em 2015

O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, conhecido como Seguro DPVAT, não será
reajustado em 2015. Segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep), autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, não há necessidade
do reajuste. Este é o segundo ano consecutivo sem que o DPVAT sofra alterações. 

A decisão foi tomada após a área técnica da Susep ter conferido a planilha de custos apresentada pela Seguradora Líder, responsável pela
administração do seguro obrigatório. De acordo com a assessoria de imprensa da Susep, diante do resultado positivo das análises das contas a
autarquia decidiu que não levaria uma proposta de reajuste A reunião do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), realizada na última sexta-
feira (12). 

O seguro, que é cobrado anualmente, gera receitas para os sistemas de saúde e de trânsito. Segundo a Susep, 50% do que se arrecada
com a taxa são destinados ao pagamento de indenizações e à administração das operações do Seguro DPVAT.

Do total arrecadado, 45% são remetidos ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), para custeios de serviços de assistência aos que sofrem
acidentes de trânsito, e os 5% restantes ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), para programas de educação e prevenção de acidentes.
Em 2013, foram repassados R$ 400 milhões ao órgão, conforme informações da Líder. 

Fonte: Agência Brasil
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De mortais a seguros: carros brasileiros avançam nos crash tests e se aproximam do padrão do 1º
mundo

Você compraria um carro que recebeu nota zero em um crash test? A
pergunta pode parecer óbvia, mas, historicamente, o consumidor brasileiro nunca
priorizou a segurança nos veículos. Aspectos como beleza, economia de
combustível e preço sempre se sobrepuseram. Contudo, essa percepção está
mudando.

A obrigatoriedade de air bags e ABS para os freios deixou os modelos
nacionais mais seguros em 2014. E o aumento da concorrência em todos os
segmentos impactou no refinamento dos produtos. Tal resultado pode ser visto
nos testes de colisão mais recentes do Latin NCAP. A última bateria (5ª fase)
mostra que a segurança subiu de nível.

Em 2010, a organização que realiza crash tests com veículos vendidos na América Latina estreou com uma bateria de arrepiar — no mau
sentido (veja a galeria). Fiat Palio e Peugeot 207 bombaram literalmente, obtendo apenas uma estrela em cinco possíveis. Por sorte, desde 2012, a
indústria automobilística brasileira vem se revitalizando.

Vários modelos avaliados nas primeiras fases do Latin NCAP já saíram de linha. E os novatos que os substituíram chegaram em
plataformas globais, mais rígidas e estáveis, e equipados com tecnologias antes inexistentes entre compactos, como ESP (controle de estabilidade) e
o assistente de saída em ladeiras, que mantém os freios acionados por alguns segundos para o carro não descer.
— Os fabricantes já não conseguem mais ter carros melhores lá fora e não aqui, porque o mundo é globalizado, e o consumidor local sabe qual é o
melhor veículo. Os NCAPs estão em vários países, justamente para melhorar a segurança dos veículos em cada região. E o Brasil tem se saído
muito bem nesse sentido.

As palavras são de Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Proteste — Associação de Consumidores. O órgão é parceiro do Latin
NCAP e vem expandindo sua atuação. Em novembro, realizou uma bateria de testes com cadeirinhas infantis e concluiu que a maioria dos modelos
à venda no Brasil tem proteção fraca ou ruim.

R7 Carros recebeu a coordenadora da Proteste para um bate-papo exclusivo sobre os crash tests do Latin NCAP. Satisfeita com a evolução
dos modelos nacionais, Maria Inês Dolci acredita na conscientização natural dos brasileiros, mas ressalta a importância da percepção sobre o real
valor da segurança nos carros.

— Se o consumidor não tem dinheiro para comprar um carro mais seguro, talvez seja melhor esperar mais um pouco. É importante ter a
consciência de que ter um veículo mais seguro pode salvar vidas ou mesmo minimizar lesões em caso de acidentes mais graves — lesões que, às
vezes, podem durar para o resto da vida.

Fonte: R7 
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BB E MAPFRE fala, no México, sobre a proteção securitária para populações de baixa renda 

O papel dos seguros massivos e microsseguros no mundo foram alguns dos temas
discutidos

Bento Zanzini, diretor geral de Seguros de Pessoas do GRUPO SEGURADOR BANCO DO
BRASIL E MAPFRE, foi um dos debatedores do “The 3rd Consultative Forum” e da “10ª International
Microinsurance Conference” (Conferência Internacional de Microsseguros), que reuniram mais de  400
participantes de 60 países na Cidade do México (MX). Organizados pela International Association of
Insurance Supervisors (IAIS), Access to Insurance Initiative (AII), pela Fundação Munich Re,
Microinsurance Network (MIN) e Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), os eventos,
com duração de 3 dias, suscitaram debates sobre os novos desafios no esforço de compreender,
regulamentar, gerar novas iniciativas e ampliar a oferta de seguros para os segmentos  da população
menos favorecidos.

Zanzini participou de dois painéis, e relatou as  iniciativas do GRUPO BB MAPFRE que têm contribuído para a promoção da educação
financeira, a proteção e o acesso das classes populares a produtos de baixo tíquete.

O painel “Consumer Protection Challenges in Inclusive Markets” (Desafios da Proteção ao Consumidor em Mercados Inclusivos), promovido
pela IAIS,  teve como foco questões relacionadas ao desenvolvimento de oportunidades em mercados novos e nos segmentos emergentes.

Já o “Global Insurer Approaches to Microinsurance” (Abordagens das Seguradoras Globais para Microsseguros) priorizou os casos de
sucesso e as dificuldades que as empresas encontraram para desenvolver projetos exitosos, ocasião em que foram compartilhadas as iniciativas de
vários países.

Bento enfatizou a bem-sucedida experiência com a distribuição de produtos por diferentes canais, como bancos, lojas de varejo, empresas
de utilidade pública e cooperativas, que tem permitido ao GRUPO obter com as classes C, D e E.

“Uma forte rede de distribuição multicanal, uma linha de negócios multiproduto, pessoas de alta performance e uma estrutura de
administração enxuta têm garantido a competitividade do GRUPO em todas as linhas negócios”, completou Zanzini.

O Grupo BB E MAPFRE é detentor do maior portfólio de produtos de baixo tíquete e pioneiro no lançamento de soluções de seguros
populares.

Fonte: CDN Comunicação Corporativa

 

 

 

Acordo do clima em Lima é insuficiente 

LIMA – A falta de progresso real em uma conferência do clima em Lima,
que terminou nas primeiras horas da manhã de domingo, prejudica as chances de
alcançar um acordo global no próximo ano, que iniba eficazmente as alterações
climáticas e administre seus impactos, disseram especialistas. 

Países devem alcançar um acordo sobre a forma de lidar com as
mudanças climáticas para além de 2020, numa reunião em Paris, no fim de 2015. O
acordo terá um impacto global em energia, transportes e políticas de
desenvolvimento para as próximas décadas. Lima teve uma agenda simples: acordar
o escopo e o cronograma para o acordo de Paris. Mas os países ficaram divididos
em ambos os grandes fundamentos e muitos dos detalhes de um futuro acordo, e a
reunião terminou com uma agenda muito mais modesta do que muitos esperavam.

Os países em desenvolvimento temem qualquer acordo que vá obrigá-los a estabelecer objetivos ambiciosos para reduzir as emissões de
carbono, argumentando que isso é injusto, porque eles devem ter permissão para se desenvolver. Os países ricos, que produziram a maior parte das
emissões das mudanças climáticas do mundo até agora, dizem que chegou a hora de todos ajudarem. 

A decisão final em Lima, alcançada após as negociações que excederam as duas semanas de sua programação em mais de 30 horas,
diluiu uma versão anterior, excluindo qualquer revisão dos compromissos dos países que a tornava mais rigorosa. Ela também excluiu uma revisão
técnica de apoio financeiro aos países em desenvolvimento. 

Os países em desenvolvimento insistiram em uma referência explícita às diferenças entre eles e o mundo desenvolvido, abatendo uma
sugestão anterior de que alguns países mais pobres deveriam assumir responsabilidades muito maiores para limitar as emissões. 

Se os países em desenvolvimento concordassem com essa medida – que a ONU chama de “auto-diferenciação” – países ricos disseram
que dariam mais ajuda financeira.”Nós ainda vivemos em um mundo de profundas desigualdades”, disse José Antonio Marcondes de Carvalho, o
principal negociador para o Brasil. “A noção de auto-diferenciação é o mesmo que a aniquilação da Convenção das Nações Unidas sobre as
Alterações Climáticas”. 

Vários países em desenvolvimento contribuíram para um novo Fundo Verde do Clima, que ultrapassou 10 bilhões de dólares em Lima,
incluindo o México, Coreia do Sul, Peru e Colômbia.A China também disse antes das negociações que só permitiria as emissões crescerem até
2030, para então reduzí-las.

As negociações da ONU têm a tarefa árdua de conseguir um consenso não só entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, mas
também entre os mais vulneráveis às alterações climáticas e exportadores de petróleo que podem sair perdendo em consequência dos cortes mais
duros sobre as emissões de carbono.

Um acordo mais ambicioso em Paris poderá, em teoria, lançar um processo diplomático que aumente regularmente as metas para a
redução das emissões de carbono para atingir a meta de longo prazo de alcançar emissões zero de gases com efeito de estufa no final deste século.

Fonte: Reuters
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Resseguradora da Allianz diversifica no Brasil e prevê lucro

Companhia quer alcançar lucratividade já em 2015, apesar de atrasos em
importantes projetos de logística do país como ferrovias e portos

A unidade de resseguros da Allianz na América Latina está ampliando sua atuação
em mercados de nicho no Brasil, dentro do plano de crescer e alcançar lucratividade já em
2015, apesar de atrasos em importantes projetos de logística do país como ferrovias e
portos. Grandes obras de infraestrutura são uma das mais importantes fontes de receita para
as resseguradoras em todo o mundo. Nos últimos anos, o Brasil ganhou a atenção de
importantes empresas do setor, não apenas pelo ambicioso plano do governo federal de
atrair centenas de bilhões de reais em investimentos na logística, mas pela abertura do
mercado de resseguros, que era monopólio da estatal IRB.

No caso da Allianz, essa combinação foi uma oportunidade para a companhia
alemã, que vem progressivamente diversificando suas atividades geograficamente, para
depender menos de mercados maduros, como os da Europa. No entanto, várias das obras
de mobilidade urbana no Brasil estão atrasadas, assim como outras do pacote de
concessões de portos e ferrovias.

Na semana passada, a Reuters publicou que o governo federal anuncia até dezembro medidas para tentar destravar os investimentos no
setor.

“Já enfrentamos cenário adverso em infraestrutura em outros países”, disse nesta segunda-feira à Reuters o membro do conselho e
executivo mundial de Subscrição da Allianz Global Corporate & Specialty Re (AGCS), Hartmut Mai.

“Não deixamos de crescer por causa disso.” De todo modo, o plano da AGCS na América Latina é de que seus prêmios possam mais que
triplicar neste ano, para 400 milhões de dólares.

O Brasil representa cerca de 75 por cento das operações da companhia na região, com o restante dividido entre países como Colômbia,
Peru, Bolívia, Equador e Argentina.

No ano passado, a receita de prêmios da resseguradora foi de cerca de 115 milhões de dólares, dos quais 98 por cento por negócios no
Brasil. Os prêmios de toda a indústria no país subiram 36,5 por cento no ano passado, para 4,8 bilhões de reais.

Atualmente, a empresa é a quarta maior em resseguros no Brasil, segundo o vice-presidente da AGCS para América Latina, Guillerme
Perondi. A empresa não divulgou dados sobre o resultado final de suas operações na região em 2013.

Apesar do continuado ciclo de baixo crescimento econômico brasileiro, o plano de crescimento da companhia no país segue intacto de
forma geral.

“É um problema conjuntural, mas eu não estou pessimista”, disse Mai. “Comparativamente, há mercados emergentes com problemas mais
sérios, como os geopolíticos na Rússia.”

Além de segmentos mais tradicionais, como responsabilidade civil de administradores (D&O, na sigla em inglês), engenharia, danos
patrimoniais e transportes, a companhia vem ampliando as atividades de consultoria especializada, para ajudar grandes empresas a reduzir gastos
com contratação de seguros.

“Há muita inovação no mercado de resseguros no Brasil, que ainda está só no começo, e vamos acompanhar isso”, disse Mai.

Segundo os executivos, assim como em D&O, setor que era novidade no país poucos anos atrás e agora já tem um mercado de mais de
cinco mil empresas, outros produtos tendem a ganhar força, à medida que o mercado segurador amadurece.

Uma das apostas da AGCS a partir de 2015 serão produtos ligados à proteção contra ataques cibernéticos, mercado que só nos Estados
Unidos movimenta cerca de 1,6 bilhão de dólares.

“Os riscos cibernéticos são crescentes e podem atingir empresas de uma infinidade de setores, desde bancos e operadoras de
telecomunicações a empresas prestadoras de serviços públicos”, disse Mai.

Fonte: Exame

 

 

Entenda o Seguro Garantia (Parte III)

Quem assina o contrato de contragarantia? 

O contrato de contragarantia não é submetido à análise da Susep, uma vez que suas disposições não interferem no direito do
segurado. O documento é livremente negociado entre seguradora e tomador. 

Por parte do tomador as assinaturas seguem o seguinte critério: 

• pela empresa – diretores que detêm poderes de representação 

• como fiadores e principais pagadores – os dois maiores acionistas da empresa, com os respectivos cônjuges, quando for o caso. A
empresa precisa estar cadastrada, sendo que a assinatura pode ser de seus representantes legais.

- -

Quando são solicitadas contragarantias adicionais? 

Quando a avaliação da capacidade econômico-financeira do tomador e do risco a ser assumido pela seguradora indicar que ambos
ultrapassaram patamares da capacidade de riscos da seguradora. 

A exigência da apresentação de contragarantias adicionais pode ocorrer, ainda, se o conjunto das apólices de garantia superar o
limite fixado. Geralmente, correspondem a 130% da obrigação garantida. 

As contragarantias adicionais podem incluir hipoteca de imóveis, penhor de bens, nota promissória, aval em títulos de crédito e
fiança de empresas não ligadas ao tomador no contrato de contragarantia, entre outras. 

- -

Hipoteca de imóvel 

Válida apenas para imóvel desembaraçado, livre de ônus e com Registro Geral de Imóveis. O valor do imóvel deve ser calculado por
profissionais qualificados ou instituições credenciadas. 
 

- -

Penhor 

Válido para equipamentos estacionários e de boa negociação, no julgamento da seguradora. Devem estar livres de ônus,
identificados adequadamente e registrados em cartório. 
 

- -

Prestação de fiança de empresa não ligada ao tomador 

As empresas devem estar cadastradas na seguradora / resseguradora.

- -

Como é feita a avaliação do risco? 

Além dos instrumentos que as seguradoras utilizam para avaliar os riscos antes da emissão da apólice, como o processo de
subscrição e análise econômico-financeira do tomador, a contratação do seguro garantia deve contar com a participação de uma empresa
avaliadora de riscos, que controlará o percentual de exposição a riscos. Algumas seguradoras possuem equipe própria para acompanhar a
execução do projeto.

Todos os meses deverão ser apresentados relatórios de controle e acompanhamento do
cronograma das etapas previstas para liberação das parcelas do financiamento. 

Geralmente, a empresa avaliadora de riscos contrata um seguro de responsabilidade civil
profissional, com valor segurado correspondente a possíveis erros de sua atividade.

- -

Quais setores da economia utilizam o seguro garantia? 

Órgãos públicos da administração direta e indireta, tribunais de justiça e empresas privadas
são os principais consumidores desse seguro.

Embora o seguro garantia exista desde 1967 (Decreto-Lei 200), ele só começou a ser mais
utilizado nas contratações do setor público a partir da aprovação das leis de licitações e de concessões,
em 1993, 1994 e 1995, respectivamente.

A legislação regulamenta os processos de compra da administração pública, concessão, licitação, contratação de obras e serviços
públicos. O seguro atende às exigências legais que obrigam as empresas a depositar caução para participar de concorrência pública ou,
ainda, como forma de garantia na assinatura de um contrato. 

Antes, grande parte da garantia do cumprimento dos contratos era dada por caução em dinheiro, títulos da dívida pública ou fiança
bancária, a custos considerados razoáveis. 

Após a assinatura do primeiro Acordo da Basiléia*, em 1988, do qual o Brasil é signatário, os bancos restringiram a concessão
desses mecanismos de aval devido à exigência de capital equivalente a 11% do valor dos empréstimos realizados. 

O dinheiro mais caro favoreceu a demanda pelo seguro garantia, que indeniza o não cumprimento de um contrato nos mais
diferentes empreendimentos, além de concessões e licitações públicas, como obras e projetos, fornecimento de bens, prestação de serviços
aduaneiros, judiciais, tributários, administrativos e trabalhistas, entre outros. 

O seguro garantia também pode ser usado por contribuintes para discutir débitos fiscais administrativamente ou na Justiça. Leia
aqui a Portaria da Fazenda Nacional que regulamenta o seguro garantia para quitação de débitos da dívida ativa. 

Quando a empresa apresenta o seguro garantia contra débitos inscritos na dívida ativa da União, evita o depósito em Juízo ou a
oferta de bens em penhora. Outro recurso para garantir execuções fiscais é a fiança bancária, oferecida pelos bancos. No entanto, essa
alternativa tem sido mais cara para as empresas. 

* Pelas regras do Comitê da Basiléia (Suíça), do Banco de Compensações Internacionais (BIS), os bancos do mundo inteiro são
obrigados a dispor de capital equivalente a 8% do valor dos empréstimos realizados. No Brasil, a regra do Banco Central determina que esse
percentual seja de pelo menos 11%. A crise financeira internacional de 2008 levou à revisão desse acordo para desenvolver um sistema de
maior alcance

Leia mais em: http://www.tudosobreseguros.org.br/sws/portal/pagina.php?l=352

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UIm-7m5J7c8
http://www.bebesdavirada.com.br/
http://www.tudosobreseguros.org.br/sws/portal/pagina.php?l=352

