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Mensagem de Final de Ano

Final de ano é um momento de dar graças, de agradecer por tudo de bom que conseguimos.

Esta mensagem é de agradecimento aos amigos, aos parceiros e as Entidades do Mercado de
Seguros pelo fortalecimento de nossas relações pessoais e profissionais.

A união plena das Entidades possibilitou que juntos compartilhássemos novas e grandes
conquistas.

Nossa gratidão pela confiança, pelo carinho, pela amizade e por tudo que nos foi oferecido.

Hoje somos uma grande família.

Como diz o velho ditado: “Uma andorinha só não faz verão”

Vamos aproveitar essa ocasião para deletar tudo aquilo que não nos trouxe alegria, fazer um backup das boas recordações e dar um
upgrade na energia. Afinal, o final de um ano, significa o começo de outro e tudo poderá ser diferente. Depende só de nós mesmos.

Que o Natal seja um momento de luz, amor e harmonia junto aos seus familiares.

Que os desafios dessa nova etapa que está por começar se transformem em oportunidades de crescimento, novas conquistas, plenas
realizações e repleto de grandes vitórias.

Boas Festas e Feliz Ano Novo com um sincero abraço a todos.

- -

Paulo Tusi Mann

Reitor do Clube da Bolinha do RS
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Às vésperas de completar 40 anos, Seguro DPVAT é destaque por sua Comunicação

Pelo segundo ano consecutivo a Seguradora Líder-DPVAT é uma das
finalistas do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros,
neste ano, pelo case Seguro DPVAT ao alcance de todos. A Seguradora levou a
segunda colocação durante a cerimônia de entrega da quarta edição do prêmio.
Em 2013 o case dos Correios arrematou o primeiro lugar.

Na semana em que o Seguro DPVAT completa 40 anos de existência,
a Seguradora Líder-DPVAT comemora o resultado. “Estamos colhendo bons
frutos de uma gestão sólida e séria do Seguro DPVAT. Percebemos que
estamos caminhando na direção certa deste desafio que é a comunicação do
maior seguro do país”, afirma Ricardo Xavier, diretor-presidente da
Seguradora.

Fonte: Segs

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Chubb comemora resultado de investimentos em TI 

Os investimentos em TI realizados pela Chubb do Brasil nos últimos 5 anos para o atendimento a
sinistros reverteu em aumento de 20% na produtividade da equipe, 15% de melhoria de eficiência do
atendimento e 94% de clientes satisfeitos. “Um índice de satisfação alta resulta em maior fidelização e
renovação por parte dos segurados. Porque é na hora em que precisa do seguro que o cliente percebe a
qualidade do serviço que contratou”, afirma Fernando Valentim, diretor Técnico Executivo da Chubb do
Brasil.

Fonte: Sonho Seguro

 

 

 

 

Mongeral Aegon, Icatu e SulAmérica são as grandes vencedoras do Prêmio Inovação de Seguros,
promovido pela Cnseg

Inovação é o motor que tornará realidade o sonho de grande parte dos
150 mil profissionais que trabalham na indústria de seguros. A meta é manter o
crescimento de dois dígitos do setor, mesmo diante da estagnação da economia
brasileira prevista para 2015. Uma mostra da disposição foi dada na edição 2014
do Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros.

Dos 78 projetos habilitados, nove chegaram à final e foram revelados
nesta terça-feira, durante um elegante almoço no Copacabana Palace, no Rio de
Janeiro. O prêmio foi dividido entre três categorias: Processos, Comunicação e
Produtos e Serviços. “Estratégia Digital da Mongeral Aegon – Um novo modelo de
distribuição”, foi considerado por grande parte dos envolvidos na premiação como
o mais inovador de todos os inscritos.

Levou a estatueta de primeiro colocado em Produtos e Serviços. Em segundo lugar, a Icatu Seguros com o trabalho “Essencial Vida –
Seguro de Vida Individual Flexível”. Em terceiro lugar, ficou o trabalho “Pagamento Direto de Sinistro a Terceiros”, da Bradesco Auto-RE. 

O primeiro lugar na categoria Processos ficou com o trabalho “Gestão de Casos Complexos”, da SulAmérica. Os colaboradores da
Bradesco Seguros Mauricio Barbieri, Sylvio Vilardi, Rony Sakuragui e Ricardo Manfrim conquistaram o segundo lugar com a “Carteira Digital
Bradesco Seguros”. O terceiro colocado foi o projeto “Loja de Seguros Itaú” do Itaú Seguros.

Na categoria Comunicação, o trabalho “Plataforma do Conhecimento – Educação Financeira”, da Icatu Seguros, foi o vencedor. Em
segundo lugar, ficou o projeto “Seguro DPVAT ao alcance de todos” da Seguradora Líder DPVAT. O terceiro na classificação da categoria foi o
“Sistema de Gestão de Performance dos Canais de Venda do Auto-RE”, da Bradesco Seguros. 

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Bom momento para planejar uso do 13º salário de 2015

Planejar agora o uso do 13º salário de 2015 pode trazer vantagens no
curto e no longo prazo. Quem já destinou a quantia recebida neste ano para uso
imediato pode avaliar investir em previdência privada no próximo ano, gerando
ganho substancial na reserva acumulada e com possibilidade de benefício fiscal.

Para isso, planejar o orçamento do ano seguinte é importante. As
vantagens do aporte em previdência privada utilizando o 13º salário valem tanto
para o adiantamento (ou primeira parcela), geralmente pago no primeiro semestre
do ano, quanto para a segunda parcela, paga em dezembro.

Fabiano Lima, diretor de Vida e Previdência da SulAmérica, explica que também é possível fazer o aporte do valor total em dezembro,
mesmo tendo recebido a primeira parcela antes. “O ideal é que o beneficiário que deseje aproveitar o benefício fiscal em sua totalidade, utilizando o
valor integral do 13º, faça o primeiro aporte já no mês do adiantamento para que não passe aperto em dezembro”, aconselha o executivo.

No plano corporativo, em que o funcionário faz a contribuição por meio da empresa, é importante que a companhia seja comunicada com
antecedência sobre a intenção de se fazer o aporte utilizando o 13º salário. 

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Petrobras renova seguro de executivos 

O seguro da Petrobras tem cobertura de até US$ 250 milhões e custou
aproximadamente US$ 1,5 milhão nesta última renovação, em setembro. Foi fechado
pela Itaú Seguros em sua carteira de riscos corporativos, a que foi comprada pela Ace
Seguros, tendo a Zurich como a principal resseguradora.

O D&O é contratado pelas empresas para proteger seus executivos em caso
de reclamações de terceiros (seja da Justiça, de órgão regulador, funcionário,
fornecedor ou acionista) relacionadas às suas responsabilidades como administrador de
empresa – muitas vezes exigindo ressarcimento com o patrimônio pessoal do executivo.
A apólice cobre desde custos de defesa até indenizações. Inclui também uma espécie
de “mesada” em caso de bloqueio ou penhora de bens dos executivos.

Este seguro não cobre ações de dolo e corrupção cometidos por executivos, mas arca com todos os custos de defesa até que seja
comprovada a culpa ou não do réu. Caso ele seja considerado culpado, a seguradora pode pedir reembolso dos custos com a defesa ao executivo
ou à empresa. Caso o executivo faça delação premiada para ter redução de pena, porém, o seguro não cobre nada, pois isso já se configura uma
confissão de culpa.

No caso da Petrobras na Lava-Jato, como a operação da Polícia Federal foi deflagrada em abril e as investigações correm desde então,
isso poderá ser coberto pela apólice anterior, que vigorou até 3 de setembro, e que não tinha exclusão de cobertura. Isso porque o D&O se baseia na
data da “reclamação” e não do “acontecimento” do fato que gerou o processo judicial. Trocando em miúdos: todos os casos que podem exigir defesa
de executivo avisados pela Petrobras à seguradora até aquela data estão cobertos. Tudo o que for reclamado depois, quando a apólice nova já
estava em vigor, não terá direito à indenização.

A apólice que venceu já está cobrindo, por exemplo, os custos de defesa com o processo em curso que investiga a compra da refinaria de
Pasadena, nos Estados Unidos, pela Petrobras. A aquisição foi feita em 2006, mas a investigação sobre a transação começou este ano e, por isso, é
a apólice vigente até setembro de 2014 que cobre os gastos com o caso.

A maior parte da conta, porém, deverá ser paga pelas resseguradoras da apólice da Petrobras. Isso porque a Itaú Seguros reteve, no
máximo, 2% do risco e repassou o restante. O resseguro dessa apólice foi feito em “camadas”. A Zurich tem a primeira faixa, de cerca de US$ 15
milhões. Assim que esse valor for consumido, as outras resseguradoras serão chamadas a pagar indenização.

Fonte: Valor Econômico

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Seguro ambiental tem espaço para crescer em 2015 

Movimentando anualmente cerca de R$ 28,5 milhões, o seguro ambiental pode chegar a
dobrar o volume de prêmios no ano que vem, chegando a R$ 50 milhões. De acordo com a FenSeg, a
fiscalização mais rigorosa da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que institui a responsabilidade
compartilhada dos geradores de resíduos, fez com que indústrias e empresas que realizam obras com
potencial poluidor passassem a contratar mais o produto.

Segundo o presidente da comissão de RC da entidade, Marcio Guerrero, a expansão de
obras de infraestrutura no País, tanto do governo quanto de empresas, também ajudará no
crescimento do ramo. “Grande parte das licitações, principalmente em relação às concessões de
rodovias, já exige a contratação do seguro ambiental, um dos motivos que pode impulsionar esse
seguro no próximo ano”.

O executivo ainda lembra que o seguro é essencial para a prestação de contas com a sociedade, o meio-ambiente e o Governo, sendo
mais do que uma proteção financeira.

No entanto, ressalta os obstáculos do setor para o crescimento. “A legislação tem motivado o cliente a buscar uma proteção e muitas
acionistas e investidores já solicitam a contratação do seguro ambiental, mas essa consciência ainda é nova no mercado de seguros brasileiro”,
revela.

Fonte: Sincor-SP

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Vergilio: Simples permitirá economia anual de R$ 1,4 bi para corretores 

O presidente da Fenacor, deputado Armando Vergilio, estima que os
corretores de seguros que aderirem ao Simples irão economizar até R$ 1,4 bilhão a
cada ano, graças à possibilidade de adesão pela tabela mais favorável do sistema
simplificado de pagamento de impostos.“Esses valores irão retornar ao mercado
através de investimentos na qualificação, geração de empregos e novas
tecnologias”, afirmou Armando Vergilio, ao participar, nesta terça-feira (16/12), da
cerimônia de entrega dos prêmios aos vencedores do Prêmio Antonio Carlos de
Almeida Braga de Inovação em Seguros 2014, realizada pela CNSeg, no Rio de
Janeiro. 

Ele fez um balanço positivo do desempenho do mercado em 2014; elogiou
a escolha excelente” do novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, destacando o fato
dele conhecer muito bem” o mercado de seguros; e também a indicação de Roberto
Westenberger para o comando da Susep. 

Além disso, Armando Vergilio apontou como avanços importantes a edição da MP 633, que trata, entre outros pontos, do seguro
habitacional; e a promulgação da lei de sua autoria que regulamenta o desmanche de veículos. “Essa lei, que é de autoria de todo o mercado, traz
muitas vantagens, inclusive a de possibilitar o surgimento de um novo mercado, o seguro para veículos fabricados há mais de quatro ou cinco anos”,
salientou. Ele defendeu ainda que a regulamentação do VGBL Saúde, incluindo o projeto de sua autoria que trata dessa matéria, por entender que
esse assunto trará benefícios para toda a sociedade. 

Fonte: Sonho Seguro

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Curitiba recebe passeio de bike da AIG 

A AIG está realizando diversas atividades que ampliam o bem-
estar e a segurança das pessoas.

No último dia 11 de dezembro, a companhia patrocinou o
passeio ciclístico noturno, que ocorreu em Curitiba, no Paraná.

“Esta foi uma oportunidade de somar a prática esportiva ao dia a
dia das pessoas, que puderam ver de perto os espetáculos natalinos e as
decorações que deixaram o Natal curitibano tão famoso”, ressalta Wilson
Bessa, gerente da Filial Curtiba.

O número de ciclovias cresce cada vez mais na cidade paranaense. De acordo com a Prefeitura da cidade, atualmente, as bicicletas
representam de 2,5% a 3% dos deslocamentos, mas a meta é chegar a 10%, com 300 km de pistas cicláveis. “Infelizmente, a convivência entre
ciclistas e motoristas nem sempre é amistosa. Todos possuem direitos e deveres e a AIG quer, além de promover uma vida mais saudável com a
ajuda dos pedais, contribuir para que essas regras fiquem claras, reduzindo os acidentes”, afirma Bessa.

Nesse ano, a seguradora incorporou ações de bem-estar dentro e fora da empresa. A companhia já promoveu passeios de bike em São
Paulo, além de aulas de ioga e alongamento em Belo Horizonte. O projeto integra a diretriz da AIG, que trabalha para assegurar um amanhã cada
vez melhor e o bem-estar das pessoas.

Fonte: Revista Apólice

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Vinte e oito dispositivos de segurança na CNH terão o objetivo de impedir a falsificação e a adulteração
do documento 

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) terá um novo modelo a
partir de julho de 2015, com 28 dispositivos de segurança para impedir
falsificação e adulteração. O motorista que tem o modelo atual não precisa
trocar o documento. A nova carteira será obrigatória para a primeira
permissão para dirigir emitida a partir desta data, para renovação e
substituição do documento em casos como perda e roubo.

Novo modelo da carteira de motorista: obrigatória para
permissão, renovação e substituição.

Com a mudança, a nova CNH passa a ter um número maior de
dispositivos de segurança do que a atual. Entre eles está um código
cifrado com informações criptografadas, que poderá ser lido por agentes
de trânsito com o uso de aplicativos de celulares. Esse item vai facilitar a
identificação de fraudes. Há também mudanças de segurança na
impressão. O modelo anterior tinha cerca de 20 itens de segurança.

Os documentos do veículo, que são os certificados de registro e de licenciamento, também terão mudanças e vão contar com 17
dispositivos de segurança. o objetivo é evitar falsificações e fraudes no pagamento de licenciamento e Imposto de Propriedade de Veículo Automotor.

As mudanças não vão alterar muito a aparência dos documentos, nem aumentar o custo para os condutores e proprietários de veículos, diz
o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

O coordenador-geral de Informatização e Estatística do Denatran, Rone Evaldo Barbosa, explicou que os documentos precisam ser
atualizados periodicamente com novos itens de segurança. A Carteira de Habilitação, por exemplo, não era atualizada há oito anos. Segundo
Barbosa, os dispositivos vão coibir crimes e aumentar a segurança para o cidadão.

“As fraudes mais comuns são clonagem de veículos, evasão fiscal e fraudes contra seguradoras. De uma maneira geral, essa atividade
também será coibida, uma vez que o infrator não conseguirá gerar os códigos de segurança que estarão no novo documento”, explicou Barbosa.

O novo modelo da habilitação foi elaborado durante discussões que envolveram órgãos como Denatran, Conselho Nacional de Trânsito,
Polícia Federal, e departamentos estaduais de Trânsito.

Fonte: Agência Brasil

 

 

 

Cerimônia de Premiação da CNseg reúne Mercado Segurador no Rio de Janeiro 

Os principais líderes do Mercado Brasileiro de Seguros estiveram presentes
na cerimônia de premiação do Troféu Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação
em Seguros, que foi realizada dia 16 de Dezembro no Copacabana Palace Hotel, no
Rio de Janeiro. Além da premiação, o almoço foi uma grande confraternização entre
os entes do Mercado, que estão se despedindo de 2014 com muitas realizações e
muitos desafios para o futuro. O presidente da CNseg, Marco Antonio Rossi,
apresentou os resultados da entidade e falou sobre o atual momento do Mercado no
Brasil: “Nós temos muita coisa para comemorar, num momento de crise, o nosso
mercado cresceu 11%, temos 314 Bilhões de reais em prêmios coletados e o Seguro
passou a ser objeto de interesse e desejo dos brasileiros”. Rossi também destacou a
parceria entre o Mercado e os Corretores:

“O Corretor de Seguros é fundamental para que o Mercado siga crescendo e se desenvolvendo”. Durante o almoço, o Deputado
Federal e Presidente da Fenacor, Armando Vergílio, falou sobre os pontos positivos do ano de 2014: “Tivemos vários avanços para os
Corretores de Seguros, como a lei do Desmonte, o projeto do VGBL Saúde e a inclusão dos Corretores na melhor tabela do Super Simples,
trazendo uma simplificação nos processos tributários para a indústria do Seguro”. No almoço também foi lançada a campanha: “Se liga”, com
o objetivo de educar e conscientizar as pessoas quanto aos perigos no trânsito.

A premiação

A edição de 2014 do Prêmio Antonio Carlos Almeida Braga de Inovação em Seguros teve um aumento de 41,5% de inscritos em
relação a edição de 2013. O prêmio busca reconhecer o trabalho dos colaboradores da Indústria de Seguros que contribuem para a inovação
no setor.

E os grandes vencedores foram:

Categoria Processos: “Gestão de Casos Complexos”, de Viviane Mathias e Tatiana Ferreira, da SulAmérica.

Categoria Comunicação: “Plataforma do Conhecimento – Educação Financeira”, de Rodrigo Moreira Pádova e Humberto Sadenberg
de Freitas, da Icatu Seguros.

Categoria Produtos e Serviços: “Estratégia Digital da Mongeral Aegon – Um novo modelo de distribuição”, de Rafael Rosas e Cecília
Seabra.

Rodrigo Moreira, vencedor na categoria Comunicação falou sobre as dificuldades da criação na área de Seguros: “Eu acho que o
desafio é sempre pensar na pessoa que recebe a mensagem, a gente precisa achar uma maneira de passar o conteúdo de forma que ele
seja compreendido”.

Fonte: CQCS

 

 

AMIS solicita a CONDUSEF mais transparência na informação prestada aos consumidores

Recaredo Arias, diretor-geral da Associação Mexicana de Instituições de Seguros (AMIS), solicitou à Comissão Nacional de
Proteção e Defesa dos Usuários de Serviços Financeiros (CONDUSEF) que amplie a informação fornecida aos consumidores: "Proponho que
os indicadores que permitem uma melhor visualização do desempenho das empresas sejam projetados ", ele disse em uma coletiva de
imprensa que ecoam os meios de comunicação no país.

Assim, Arias disse que a informação privilegiada que oferece aos usuários deve haver uma correlação da dimensão da empresa, o
volume de suas operações e do volume de clientes que atendem. Ele também propôs objetivo e fornecer informações claras sobre quando as
companhias de seguros não cumprir de pagamento dos créditos aos tomadores de seguros, uma vez que o site do Bureau apresenta apenas
multas e reivindicações que foram designados para as seguradoras.

"Por exemplo, uma das coisas que devem melhorar a mim mesmo são resoluções em favor das seguradoras, porque a apresentar
apenas aquelas em favor do usuário, o que não permite demonstrar como você está indo em uma seguradora", explicou. Arias ressaltou que
os indicadores devem reflectir os benefícios para os usuários, que são mais elevados em comparação com o nível de disputas que vieram
para ficar.

Fonte: Fides – Federação Interamericana de Empresas de Seguros

 

 

 

Pirâmide Alimentar Brasileira

Para uma alimentação saudável e balanceada, a pirâmide alimentar brasileira pode ser uma importante aliada às suas refeições.
Mas, você sabe o que é a pirâmide alimentar brasileira?

A pirâmide alimentar brasileira indica a proporção recomendada de alimentos que você deve ingerir e serve como guia de orientação
para uma alimentação saudável e balanceada, quando combinada à prática regular de exercícios físicos que ofereçam benefícios à saúde,
tais como a caminhada, a musculação, etc.

Observe na pirâmide alimentar brasileira que as gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas, por fortalecerem o sistema
imunológico, são consideradas saudáveis. Para você fazer uma dieta equilibrada, é importante integrá-las ao cardápio e ao preparo dos
alimentos. Óleos vegetais, castanhas, nozes, amêndoas e peixes são ótimas fontes de gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas.

Quanto aos alimentos ricos em carboidratos presentes na pirâmide alimentar brasileira, é aconselhável que você também consuma
os integrais (preparados à base de aveia, linhaça ou farinha integral). Responsáveis pelo fornecimento de energia ao nosso organismo, os
carboidratos podem ser encontrados em pães, massas, legumes, frutas, etc.

As frutas e as verduras contêm fibras, vitaminas e sais minerais. Para você ter uma ideia, a maçã, além de regular o intestino,
retarda o processo de envelhecimento, coopera para o bom funcionamento do sistema nervoso e mantém a pele saudável. Portanto,
conforme a pirâmide alimentar brasileira demonstra, o consumo de frutas e verduras é essencial para uma alimentação saudável e
equilibrada.

Você pode notar que a pirâmide alimentar brasileira destaca a importância de se escolher alimentos fontes de proteínas saudáveis,
ou seja, que possuam gorduras benéficas ao nosso organismo em maior quantidade e gorduras prejudiciais mínimas.  Neste caso, por serem
ricos em proteínas e Ômega 3 (gordura benéfica ao coração), os peixes como sardinha, atum, salmão e bacalhau são perfeitamente
recomendados, caso você não tenha contraindicações.

Leites, queijos e iogurtes normalmente possuem elevadas quantidades de gorduras saturadas. O ideal sugerido pela pirâmide
alimentar brasileira é consumi-los moderadamente.

Se você aprecia biscoitos, bombons, sorvetes, manteiga, margarina, carne vermelha ou pães e massas preparados à base de
farinha branca, não se sinta com culpa. São alimentos que podem ser incluídos à alimentação, desde que você os consuma em doses
moderadas.

Consideramos que por meio de uma alimentação saudável, balanceada e acompanhada à realização de exercícios físicos, é
possível prevenir o surgimento de doenças, ter disposição para uma vida ativa e manter o nosso organismo em bom funcionamento. Se você
pode evitar malefícios para a saúde, por que não fazer escolhas saudáveis?

 

 


