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Mensagem de Final de Ano

O Sindicato dos Securitários do RS, deseja  que o espírito natalino traga aos nossos corações
a fé inabalável dos que acreditam  em um novo tempo de paz e união. O mundo está em nossas mãos,
que tenhamos coragem e determinação para que,  em 2015 possamos tornar dias difíceis em grandes
desafios,  buscando na solidariedade um passo para dias melhores. 

“Desejamos a todo o mercado de seguros um Feliz Natal e um Ano Novo brindado com Paz,
Saúde e Realizações”.

- -

Valdir S. Brusch

Presidente do Sindicato dos Securitários RS

Vice-presidente da Federação Nacional dos Securitários - FENESPIC

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Reproduzimos alguns trechos da entrevista concedida pelo presidente do Sindseg RS ao Seguro
Gaúcho, onde faz um balanço de 2014 e projeta 2015 

O Presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul (Sindseg-
RS), Julio Cesar Rosa, está otimista. O dirigente sabe que 2015 não será um ano
fácil, mas acredita que, com muito trabalho e com a manutenção da sinergia entre as
principais entidades do Mercado de Seguros, o setor poderá seguir crescendo na
casa dos dois dígitos.

“Acredito que cresceremos 12% no ano que vem”, afirma, em tom de
desafio. Em entrevista exclusiva ao Seguro Gaúcho, o Presidente do Sindseg-RS fala
sobre o ano de 2014 e os planos da entidade para o futuro. 

Confira:

Seguro Gaúcho: Como o senhor avalia o ano de 2014 para as Seguradoras no Rio Grande do Sul?

Julio Cesar Rosa: Um ano muito dinâmico, bem definido quanto aos planos estratégicos das seguradoras, que estão investindo muito no
nosso Estado. O Mercado de Seguros inclusive ampliou suas operações no interior do Estado, com estratégias de atendimento na forma remota e
também na abertura de escritórios nas cidades de médio e grande porte. O crescimento vai ser muito maior que o PIB (Produto Interno Bruto)
brasileiro, com evidências nos ramos de automóvel, benefícios e alguns ramos mais exóticos, como seguros de riscos rurais, responsabilidade civil e
outros. Importante registrar a grande sinergia que existe em todos os operadores de seguros no Rio Grande do Sul, representados pelas classes e
entidades. Sinergia total, com respeito e muita ética. 

Seguro Gaúcho: O Sindseg-RS vem promovendo diversos eventos em parceria com a Escola Nacional de Seguros e o Sincor-RS.
Qual é a importância de realizar estas atividades juntamente com outras entidades do Mercado de Seguros?

Julio Cesar Rosa: Nossas entidades não possuem poderes de regulamentação. Temos que ensinar (Funenseg), interagir e intermediar na
venda (Sincor-RS) e divulgar a imagem (Sindseg-RS). Temos uma sinergia magistral entre as três entidades e vamos continuar trabalhando juntos
sempre que for possível. Não podemos deixar de registrar as demais entidades: Clube da Bolinha, Clube da Pedrinha, CVG/RS, Clube das Gurias,
ACONSEG-RS, que fazem parte desse grande grupo de Operadores de Seguros no Rio Grande do Sul.

Seguro Gaúcho: Quais são os planos do Sindseg-RS para 2015?

Julio Cesar Rosa: Manter todos os projetos em evidência, como os workshops mensais e a nossa newsletter, que é elogiada em todo Brasil;
acelerar cada vez mais nossos procedimentos na área de marketing e comunicação, na qual estamos sempre evidenciado a imagem do Seguro; e
ativar cada vez mais nossos encontros sociais, em que aparece como momento máximo os almoços mensais, quando trazemos para palestrar
grandes personalidades. O último almoço do ano aconteceu no dia 15 de dezembro e tivemos a presença do Superintendente da Susep, Roberto
Westenberger, fechando com chave de ouro nosso 2014.

Seguro Gaúcho: Que mensagem o senhor deixa para os profissionais do Mercado Gaúcho de Seguros neste final de ano?

Julio Cesar Rosa: Uma mensagem de muito agradecimento por tudo que conquistamos nesse ano, cada um nas suas respectivas áreas.
Que todos tenham um feliz Natal, cheio de felicidade e amor, e que, em 2015, possamos continuar juntos avançando em nossos projetos e
conquistando muitos desafios. Um grande abraço a todos os leitores. Não poderia deixar de registrar meus cumprimentos a todos que pertencem ao
Seguro Gaúcho, principalmente ao Gustavo Doria Filho, por ter investido no Rio Grande do Sul, trazendo sua experiência para ajudar muito na
divulgação do Seguro Gaúcho.

Fonte: Seguro Gaúcho | Ivan Netto

 

 

 

Patrocinado pela Bradesco Seguros desde 2004, tradicional evento de final de ano organizado por Zico
será realizado no dia 27 de dezembro

Os jogadores estrangeiros que atuam ou já atuaram no Brasil são as principais atrações do
"Jogo das Estrelas", tradicional evento beneficente de final de ano organizado por Zico e patrocinado
pela Bradesco Seguros desde 2004. Em sua 11ª edição, a partida será realizada no sábado, 27 de
dezembro, a partir das 16h. Estarão em campo craques do passado e do presente como Rodolfo
Rodriguez, Dario Pereyra, Seedorf, Etcheverry, Figueroa, Hugo de León, Rivarola, Mancuso, Petkovic,
Romerito, Sérgio Ramirez, Asprilla, Aristizábal e "El Tigre" Ramirez. Do outro lado, o time do "Galinho" -
que já confirmou presença no gramado - reunirá, entre outros , Carlos Germano, Wallace, Robinho,
Júnior, Sávio, Renato Gaúcho, Leonardo, Vampeta, Serginho (ex-Milan), Émerson (ex-Grêmio e Real
Madrid), Deco, Edmundo, Émerson Sheik, Roger, Juninho Pernambucano, Zinho, Luisinho Quintanilha,
Mílton Cruz e Arturzinho.

Para o presidente do Grupo Bradesco Seguros, Marco Antonio Rossi, ter a marca associada a um projeto como o "Jogo das Estrelas"
reforça o compromisso da empresa com iniciativas que valorizam a saúde, a qualidade de vida e a responsabilidade social. "Como patrocinador dos
Jogos Rio-2016, Olímpicos e Paralímpicos, o Grupo Segurador sente-se ainda mais motivado a participar dessa grande festa no palco do Maracanã",
destaca Rossi.

No ano passado, com um golaço em que driblou três adversários e o goleiro, Zico marcou sua volta ao Maracanã na 10ª edição do "Jogo
das Estrelas", que reuniu público de mais de 50 mil pessoas. Os ingressos para o evento já estão à venda pelo site www.maracana.com e a renda
será destinada a instituições de caridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

HDI disponibiliza unidade móvel para atendimento de segurados em Gramado, na Serra gaúcha 

Para reforçar o atendimento aos seus segurados durante período de
grande movimentação em Gramado, no Rio Grande do Sul, a HDI posicionou
na cidade uma unidade de registro de sinistros, o Bate-pronto Móvel. A van
ficará até o dia 30 de janeiro na Autoscar, localizada na Av. das Hortênsias,
3.893, Avenida Central. O Bate-pronto Móvel dispõe de todos os serviços
oferecidos nas centrais de atendimento físicas da seguradora, como total
suporte em caso de sinistro, vistoria imediata do veículo e agilidade na entrega
dos documentos e informações. O horário de funcionamento da unidade é das
8h às 17h45, de segunda à sexta-feira, e das 8h30 às 13h, aos sábados.

O Bate-pronto Móvel foi criado de forma pioneira pela HDI Seguros com o objetivo de atender com o máximo de eficiência os usuários,
mesmo quando há aumento de demanda sazonal. “Durante o Natal Luz, evento tradicional que tem diversas atividades natalinas, a cidade de
Gramado recebe um fluxo grande de visitantes. Por esse motivo, decidimos disponibilizar esse serviço de apoio, que é destinado aos nossos
segurados e também a terceiros, reafirmando assim nosso compromisso em oferecer praticidade e rapidez aos clientes”, explica Julio Cesar Rosa,
diretor Regional da HDI no Rio Grande do Sul. Nas centrais Bate-pronto o segurado é atendido em cerca de 30 minutos e já sai com o
encaminhamento para recuperação de seu veículo ou bem imóvel.

Fonte: Ketchum Estratégica

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

FAIRBIKES é o vencedor do Projeto Sinal Livre da Liberty 

A Liberty Seguros encerrou as atividades do Projeto Sinal Livre em
2014, nesta quinta-feira (18/12), em São Paulo, premiando as melhores ideias
de mobilidade urbana. O projeto Sinal Livre começou em 2012, e o prêmio –
que é feito em parceria com a Lynx e está na sua primeira edição – surgiu pela
busca da companhia no engajamento com ações sociais que melhorem a vida
das pessoas. Patrícia Chacon, diretora de Marketing da Liberty, falou sobre a
adesão ao prêmio: “A votação foi feita por voto popular e mais de 800 pessoas
votaram no ganhador de hoje”.

José Mello, superintendente de Inovação e Pesquisa da Liberty Seguros, falou sobre a iniciativa da Liberty em apoiar projetos de melhoria
da mobilidade urbana; “Eu acho que o apoio a esse projeto é um olhar sobre o futuro, sobre de fato quem está fazendo a diferença. Esse assunto
está diretamente ligado ao nosso negócio e o apoio a essa iniciativa nos ajuda a nos posicionar com relação a essa temática”. Ao final do debate,
finalmente, foi anunciado o projeto vencedor e Norma Muller de Curitiba, ganhou com o projeto FAIRBIKES – faça essas bicicletas aparecerem, e
levou o prêmio de 10 mil reais. Norma não disfarçou a felicidade e falou sobre a premiação: “É maravilhoso receber o reconhecimento através da
votação popular, a gente está conseguindo tirar bicicletas de dentro de garagens e colocá-las para andar na rua”.

Fonte: Thiago Bagues

 

 

 

 

Especial Maiores Grupos – A briga esquenta

De olho em uma indústria que cresce a um ritmo de dois dígitos anuais
há pelo menos uma década, empresas estrangeiras buscam oportunidades para
participar do mercado segurador brasileiro, que levantou só no primeiro semestre
deste ano R$154,9 bilhões em prêmios.

Mesmo com a desaceleração econômica, as empresas do setor esperam
avançar 12% em 2014 sobre o volume de R$ 291,1 bilhões negociado cm 2013.
Para 2015, a meta é de alta de 10%. Apesar dos números grandiosos, a indústria
de seguros no Brasil ainda é considerada pequena se comparada a outros países
mais maduros. F. com muito potencial para crescer, o que explica o número de
fusões e aquisições concluídas na última década.

Na maioria das vezes o casamento se dá entre grupos seguradores
estrangeiros e grandes bancos com operação nacional. Outras vezes por meio de
compra de seguradoras nacionais de nichos específicos por multinacionais. “Tem
muita seguradora estrangeira ainda querendo entrar no Brasil. Somos o 12º país
no mundo em consumo de seguros. Representamos apenas 6% do Produto
Interno Bruto (PlB) e há muito a crescer, principalmente na base da pirâmide
social do país” afirma Marco Antônio Rossi, presidente da Confederação Nacional
das Empresas de Seguros (CNSeg) e da maior seguradora do país, a Bradesco
Seguros, com R$ 150 bilhões em prêmios arrecadados. As companhias de
seguro, especialmente aquelas ligadas a bancos aparecem nas melhores
posições entre os destaques do setor de finanças.

“Esse movimento torna o mercado mais completo e eficiente. A abertura das operações de resseguros também vem a complementar a
competição”, avalia Marcos Eduardo Ferreira, presidente do grupo. O executivo comenta que a associação entre a estrutura especializada da Mapfre
com a capacidade de distribuição dos produtos do BB criou uma força comercial enorme com produtos tecnicamente bem desenhados.

Fonte: Valor Econômico 

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Aumenta o índice de roubo de carros no país

O roubo de veículos segurados em todo o país aumentou 7,1% no
primeiro semestre de 2014 em comparação com o mesmo período de 2013,
totalizando 79.257 veículos. Esse aumento leva em conta o crescimento de 3,3%
da frota segurada. O maior índice de roubo em proporção à frota segurada foi
verificado no estado de São Paulo, com 1,5%, no período.

Já o Distrito Federal apresentou o maior aumento do índice de roubo,
com 44,4%. As informações são provenientes das empresas seguradoras e foram
consolidadas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).

São Paulo apresentou no período um total de 42.788 veículos roubados para uma frota segurada de 2.790.634 unidades, em 2014. Brasília,
no mesmo período, teve 1.898 veículos roubados para uma frota de 183.128 unidades. Em quatro regiões metropolitanas pesquisadas, São Paulo
teve aumento de 16,5% do índice de roubo, com 29.798 veículos roubados; seguido do Rio de Janeiro, com 15,3%, com 7.891 veículos roubados;
Belo Horizonte com apenas 3,2% e 4.109 veículos roubados; e Porto Alegre com queda de -1,3%, sendo roubados 3.416 veículos.

Fonte: Susep 

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Promover o bem-estar da sociedade é compromisso da Allianz 

Com o intuito de promover o conhecimento e o diálogo sobre importantes
questões globais, como energia renovável, mudanças climáticas, saúde,
mobilidade, segurança, crescimento populacional e microfinanças, o Grupo Allianz
idealizou o site Sustentabilidade (www.sustentabilidade.allianz.com.br), portal de
informações adaptado à realidade brasileira, com um rico conjunto de informações,
pesquisas, gráficos e imagens que aprofundam os temas em questão e cumprem o
importante papel de disseminar informações relevantes para o desenvolvimento
sustentável. De acordo com o Diretor de Relações Instituições da Allianz, Ingo
Dietz, o Sustentabilidade Allianz é um dos canais que permite à companhia
cumprir seu papel em disseminar conteúdos de interesse público, em sintonia com
o compromisso com a sustentabilidade, gerando reflexões sobre os temas que
impactam diretamente no futuro e no bem-estar da sociedade.

“Queremos criar uma grande rede de conhecimento distribuindo as informações para o maior número de pessoas. Além disso, temos a
intenção de manter e reforçar a articulação com organismos externos e demais stakeholders, acrescentando uma perspectiva não-empresarial ao
site, mas sim científica.”

Além de contribuir no compartilhamento de conhecimentos adquiridos em seus centros de pesquisas, a Allianz põe em prática o intercâmbio
de ideias com foco na sustentabilidade por meio de workshops e campanhas com seus colaboradores no dia a dia de trabalho “A iniciativa Green
Carpet, por exemplo, é uma premiação interna com o objetivo de estimular colaboradores a compartilharem suas ideias e a contribuírem com
melhorias que tragam benefícios socioambientais à empresa.”, explica Ingo.

O executivo destaca o programa Carona Corporativa que aproxima os colaboradores “de forma segura, prática e gratuita” com o intuito de
reduzir o trânsito das cidades como uma alternativa viável e que ainda promove a integração entre os colegas de trabalho. 

Fonte: CQCS  

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Seguradora fará aporte em capital social 

Acionistas de AXA Seguros tiveram as principais deliberações
aprovadas pela Susep, incluindo o aumento do capital social em R$
28.214.221,11, para R$ 46.704.221,11, dividido em 72.027.421 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal.

Também foi aprovada, na mesma portaria, a reforma e consolidação do
estatuto social da seguradora.

Fonte: FenSeg
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MAPFRE ASSISTANCE dá dicas de segurança para as viagens de férias de carro 

Especialista orienta quem pretende viajar de carro ou moto com
segurança

Para evitar imprevistos e dores de cabeça nas estradas, não basta
apenas dirigir com atenção e segurança, é preciso se planejar e agendar uma
revisão com antecedência para garantir que o veículo esteja em ordem.

O especialista em automóveis Fábio Leiva Messa, da MAPFRE
Assistance, elaborou dicas, pensando no aumento expressivo de viagens de
carro ou moto durante os meses de verão.

Segundo o gerente, a manutenção preventiva é fundamental e deve ser realizada até uma semana antes do passeio, assim, é possível ter
certeza de que tudo está funcionando corretamente após os reparos. “Detalhes como a calibragem de pneus ou as condições do estepe são fáceis
de serem esquecidos e, se é uma situação difícil na cidade, ela pode se tornar ainda mais perigosa quando se está no meio da estrada, distante de
um posto de serviços ou da assistência mais próxima”, ressalta.

Para ajudar o motorista nesse trabalho, o especialista da MAPFRE Assistance preparou um check list, com dez pontos principais de
atenção:

1.     Faróis e setas: a sinalização é muito importante para que todos os condutores possam ver e ser vistos. Por isso, antes de qualquer
viagem, é imprescindível verificar o bom funcionamento das lanternas, faróis, setas, luzes de freio e de ré.

2.     Óleos e fluídos: O sistema de arrefecimento controla a temperatura do motor, permitindo a eficiência energética e a redução dos
degastes de peças. Para que funcione corretamente, deve-se averiguar o nível do líquido de arrefecimento, de acordo com marcação do próprio
reservatório. Levando em consideração que as viagens podem ser longas e contar trechos serra, o melhor é deixar o nível do líquido no máximo.
Para evitar riscos de queimadura, nunca abra o reservatório com o motor quente. Puxe a vareta para verificar o nível do óleo do motor e confirme se
o fluído está compreendido entre a faixa mínima e máxima, de acordo com as especificações do manual do veículo. Esta checagem também deve
ser realizada com o motor desligado e frio. Carros com direção hidráulica ainda precisam de checagem do nível do óleo da direção. Além disso, a
troca deve ser feita de acordo com o período recomendado pelo fabricante.

3.     Para-brisas: o reservatório de água do limpador de para-brisa precisa estar abastecido, e as palhetas devem estar em bom estado,
sem ressecamento. Aproveite para verificar o funcionamento do desembaçador e limpador traseiro, quando houver. A dica para que os vidros não
embacem na chuva ou à noite é usar um pano limpo, que não solte pelos.

4.     Pneus: antes de viajar, calibre os pneus, de acordo com o número de passageiros e de bagagem, seguindo as recomendações do
fabricante, geralmente é inscrita em etiquetas na porta ou na tampa do reservatório do tanque de combustível. Já para checar o nível de desgaste
dos pneus, é preciso observar uma marcação na lateral externa de cada um que indica o nível de desgaste. E não se esqueça do estepe! 

5.     Direção hidráulica: em carros com este tipo de direção é muito importante sempre checar o nível de fluido e estado do mesmo. Se for
necessário faça a troca antes de pegar a estrada.

6.     Ar condicionado: para manter o ar em bom estado e garantir uma viagem tranquila em dias de calor é preciso verificar a carga de gás e
filtro antipoluente.

7.     Rolamentos de roda: uma forma de teste os rolamentos é observar se há ruídos quando o veículo está carregado. Também vale ficar
atento ao estado de correias e mangueiras e ao alinhamento de direção.

8.     Itens obrigatórios e documentos: entre os itens obrigatórios estão o extintor, macaco, chave de roda e triângulo. Também é importante
ficar atento à documentação do veículo e à carteira de habilitação, certificando-se de que estão dentro da validade e não vencerão no período da
viagem. 

9.     Extintores: a partir de 1º de janeiro, os equipamentos de todos os carros devem ser do tipo ABC, conforme a Resolução nº 333/2009,
Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Fique atento a mudança e a data de validade.

10.   Assistência 24hs ao veículo e passageiro: verifique as coberturas e limites de assistência ao veículo que fazem parte de seu seguro
auto, ou adquira um plano de assistência para garantir a tranquilidade nos imprevistos com o veículo e passageiros. 

Fonte: CDN – Comunicação Corporativa
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Perdas econômicas com catástrofes somam US$ 113 bi em 2014, sendo US$ 34 bilhões
recuperados por quem tinham seguro

As perdas econômicas totais com catástrofes naturais e desastres
provocados pelo homem totalizaram US$ 113 bilhões em 2014, abaixo dos US$
135 bilhões em 2013, segundo estimativas preliminares divulgadas pela divisão
de estudos da resseguradora Swiss Re. Do total de perdas econômicas, as
seguradoras pagaram indenizações de US$ 34 bilhões em 2014, queda de 24%
comparado aos US$ 45 bilhões em 2013. Os desastres tiraram cerca de 11 mil
vidas em 2014 e 27 mil em 2013.

Das perdas econômicas totais, as catástrofes naturais causaram US$
106 bilhões, abaixo dos US$ 126 bilhões em 2013. O valor também ficou bem
abaixo da média dos últimos 10 anos, de US$ 188 bilhões, segundo estudo a que
o blog Sonho Seguro teve acesso. Em vidas, A perda total da vida de 11 000 a
partir de catástrofe natural e de catástrofes provocadas pelo homem eventos este
ano seja menor que os mais de 27 000 mortes em 2013.

As tempestades nos EUA no início de 2014 causaram perdas seguradas de US$ 1,7 bilhão. Em meados de maio, uma onda de
fortes tempestades com grandes pedras de granizo atingiu muitas partes dos EUA ao longo de um período de cinco dias, resultando em
perdas seguradas de US $ 2,9 bilhões, o mais alto do ano. 

Na Europa, uma série de eventos pequenos causaram danos significativos a imóveis e automóveis em partes da França, Alemanha
e Bélgica, resultando em perdas seguradas global de US$ 2,7 bilhões. Bulgária também foi atingida pela atividade granizo em junho. Outros
eventos climáticos severos foram as fortes chuvas e inundações no Reino Unido, Sérvia, Croácia, Itália e França em momentos diferentes
durante o ano. 

Enquanto alguns lugares registraram perdas com excesso de chuvas, alguns lugares sofreram com a falta de água. Algumas áreas
da China tiveram um verão muito seco, levando a condições severas de seca que afetaram a produção agrícola. As estimativas de perda para
estes eventos não são ainda conhecidas. 

Fonte: Sonho Seguro

 

 

Igualdade: O grande equívoco

Está presente em diferentes setores da sociedade a doutrinação sobre a igualdade dos homens. No entanto só é possível se
pretender a igualdade perante a lei, e isto já seria uma grande conquista, pois sabemos que sob tal aspecto uns são mais iguais que outros.

Nascemos semelhantes, mas completamente desiguais; mesmo os gêmeos são desiguais. Se eu for clonado, tenho minhas dúvidas
se meu clone será completamente igual a mim.

Aristóteles disse que pelo fato de se proclamar a igualdade perante a lei, pretende-se que os homens sejam iguais ante outros
aspectos. 

Salta aos olhos quanto somos desiguais. A realidade de nossa desigualdade nos leva ao discurso de Ruy Barbosa: Tratar
igualmente os desiguais configura a grande injustiça. Os desiguais devem ser tratados desigualmente. Na atividade do seguro o “perfil”
responde a esta condição.

A meritocracia se sustenta com a pretensão de dar tratamento diferenciado  aos desiguais. Infelizmente em nosso Estado o governo
tem andado na contramão no que diz respeito à meritocracia. Particularmente no setor educacional isto muito nos tem prejudicado.

Dentro da sociedade, as pessoas que se empolgam com o discurso da igualdade em todos os aspectos, são as mesmas que
procuram o melhor colégio, o melhor médico, o melhor transporte, o melhor feijão e ai por diante.

- -

Miguel Junqueira Pereira

Presidente de Honra do Sindseg RS

 

 

 

Segue nosso horário de expediente para este final de ano:

24/12 – Expediente até às 12h.

25 e 26/12 – Sem expediente.

31/12 – Expediente até às 12h.

01 e 02/01 – Sem expediente.

 

 

http://www.maracana.com/
http://www.sustentabilidade.allianz.com.br/
http://www.docvirt.no-ip.com/funensegbiblioteca/home.htm

