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José Sergio Bordin assume Bradesco Auto RE e Ricardo Alahmar a Bradesco Capitalização

José Sergio Bordin teve uma passagem meteórica pela Bradesco Capitalização. Segundo fontes
do setor, ainda não confirmadas pelo Blog Sonho Seguro, o executivo deixará o comando da
capitalização. Em seu lugar assume Ricardo Alahmar, executivo de carreira, que vinha sendo preparado
por Norton Glabes Labes, que deixou a presidência da Bradesco Capitalização em abril de 2014 por ter
atingido a idade limite e partiu para novos negócios com sua empresa voltada ao terceiro setor.

Bordin, que era diretor regional do banco antes de assumir a capitalização, assume o lugar de
Tarcisio Godoy no comando da Bradesco Auto RE. Godoy, por sua vez, segue para a secretaria do
Ministério da Fazenda. A Bradesco Auto RE é responsável pelos seguros de automóvel, de residenciais,
de condomínios e de riscos corporativos entre outros do grupo.

Vamos aguardar as confirmações do grupo Bradesco Seguros, controlador de todas as empresas do grupo segurador.

Fonte: Sonho Seguro

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Capemisa patrocina equipe de vôlei durante a Superliga

A Capemisa vai patrocinar a equipe de vôlei da Sogipa durante a
Superliga B de Vôlei Feminino. Com o nome “Sogipa/Capemisa”, a equipe será a
única do estado do Rio Grande do Sul no torneio, que não tinha um representante
em uma competição feminina deste nível há mais de duas décadas.

“É com muito orgulho que fechamos essa parceria e investimos, mais
uma vez, no esporte brasileiro. O vôlei vem ganhando cada vez mais espaço no
Brasil e a Capemisa está muito feliz por contribuir com esse crescimento”, afirma
Renata Muniz, gerente de marketing da empresa.

A equipe vai estrear na competição no próximo dia 24, em Porto Alegre (RS), contra a equipe da Paulínia Vôlei. O torneio contará com a
participação de oito equipes e o campeão tem vaga assegurada na Superliga A da temporada seguinte.

Fonte: Revista Apólice

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Os planos da Tokio Marine no País

A seguradora japonesa Tokio Marine traçou um novo plano bilionário para o
Brasil que inclui metas agressivas como superar R$ 5 bilhões em prêmios até 2017 e
estudar o desenvolvimento de uma resseguradora local no País. Embora ainda não
tenha solicitado a autorização à Superintendência de Seguros Privados (Susep), a
expectativa da companhia, conforme José Adalberto Ferrara, presidente da Tokio
Marine no País, é que isso ocorra ao longo deste ano.

A empresa decidiu instituir um novo plano porque as últimas metas foram
superadas antes do prazo estipulado. Com R$ 1,6 bilhão em faturamento em 2011, a
Tokio Marine esperava dobrar seus prêmios em cinco anos, ou seja, chegar aos R$
3 bilhões até 2016 com uma operação mais eficiente e com menos despesas. No
ano passado, porém, a meta já foi superada. Os prêmios cresceram cerca de 25% e
alcançaram o volume recorde de R$ 3,250 bilhões.

Para crescer acima dos 20% nos últimos anos, período no qual o mercado de seguros desacelerou o ritmo de expansão como reflexo do
tímido desempenho da economia brasileira, o executivo admite que a Tokio praticou preços mais competitivos no mercado, aliados a ganhos
operacionais. "Sabemos que 2015 será um ano de ajustes, mas tudo indica que em 2016 o Brasil já terá um crescimento mais significativo", diz o
executivo.

Sétima maior operação da Tokio no cenário internacional, considerando o Japão, a filial brasileira planeja dobrar sua participação de
mercado, que hoje é de 5,3% no País. O foco é o crescimento orgânico, mas Ferrara diz que tem nas mãos "um cheque" para avaliar oportunidades.

Fonte: Revista Cobertura

 

 

 

As ações de verão das seguradoras para atender os segurados

Entre o final 2014 e início desse ano, algumas seguradoras promoveram ações de
verão com o intuito de atender melhor seus segurados nas estradas que têm grande fluxo de
carros, em algumas cidades litorâneas, com carros melhores posicionados, em maior número e
mais esquipados, além de dar dicas para evitar roubos e invasões em residências.

A Allianz Seguros divulgou uma lista com cuidados e dicas de como o motorista deve
proceder para evitar danos ao veículo por conta de alagamentos, como verificar a altura da
água e não ultrapassar o alagamento, manter a marcha reduzida em baixa velocidade e com
rotação constante, sempre que dirigir em zonas alagadas caso o carro apresentar sinais de
alagamento não dar partida e procurar removê-lo para uma oficina mecânica.

A seguradora também publicou, com base nos sinistros mais comuns, instruções para evitar roubos e furtos durante a estadia em casas de
veraneio.

A Zurich também listou dicas para reduzir a probabilidade de invasões em residências durante as férias, época em que são mais visadas e
estão vazias. Algumas orientações são reforçar a porta principal com fechaduras auxiliares; quanto às demais portas e janelas fechar com trancas ou
cadeados;  desligar a campainha para que se alguém suspeito tocá-la não ter certeza se há pessoas na casa; não deixar nada que possa facilitar um
assalto como chaves escondidas por baixo de vasos, escadas.

A HDI posicionou unidades móveis para atendimento dos segurados em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo e em Florianópolis,
em Santa Cantaria até o final do mês de janeiro. Os segurados da HDI em regiões próximos a base podem contar com a unidade do Bate-Pronto
Móvel para abertura de sinistros para a recuperação de veículos e bens das residências, caso ocorra roubo ou furto durante o período de grande
movimentação. 

O grupo BB e Mapfre reforçou o atendimento em 489 cidades do país, elevou sua capacidade de atendimento com aumento de sua frota de
guinchos, reboques e socorro mecânico para dar maior comodidade aos segurados, também posicionando os carros em lugares estratégicos nas
rodovias de maiores fluxos. A operação abrange 489 cidades e 468 prestadores, e teve vigência de 19 de dezembro de 2014 até o último dia 5.
(Aline Martins)

Fonte: Revista Cobertura

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Lucro líquido do mercado de seguros soma R$ 15,7 bi em 2014

R$ 15,7 bilhões. Este foi o lucro líquido não consolidado registrado pelo mercado de
seguros de janeiro a novembro de 2014, de acordo com a Superintendência de Seguros Privados
(Susep). O valor é 19,9% maior do que o alcançado no mesmo período de 2013, quando o
segmento somou R$ 13,1 bilhões.

O documento mostra que, no período, o volume total de prêmios (com VGBL) somou R$
144,4 bilhões, 10,5% acima dos R$ 130,6 bilhões dos mesmos meses de 2013. Excluindo o
VGBL, a produção de seguros atingiu R$ 82,2 bilhões, 9,6% acima dos R$ 75 bilhões ante o ano
anterior.

Já o índice combinado caiu, alcançando 88,59% dos prêmios e contribuições ganhas. Em 2013, o número chegou a 89,04% – sendo que,
quanto mais próximo de 100%, pior.

Fonte: Revista Apólice

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Seguradoras já podem se habilitar para operar com o seguro rural

A Secretaria estadual da Agricultura e do Abastecimento começa a receber a
partir desta segunda-feira (12) as primeiras propostas das seguradoras credenciadas
para operarem com o Programa Estadual de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural. De
um orçamento total previsto de R$ 10 milhões para o programa de subvenção estadual
ao prêmio do seguro rural para 2015, o governo do Paraná já disponibilizou R$ 2,3
milhões em recursos do Tesouro do Estado administrados pela Fomento Paraná. 

As propostas de seguro de lavouras podem ser feitas pelos produtores rurais
nas seguradoras de sua preferência e confiança. Inicialmente a Secretaria da
Agricultura vai acatar os pedidos de subvenção ao prêmio de seguro rural para as
apólices emitidas para cobertura das lavouras de feijão e milho da segunda safra e
frutas. A partir de março, começa a incluir as propostas para cobertura da safra de trigo
2015. Pecuária e florestas plantadas também fazem parte do rol de atividades
agropecuárias amparadas pelo programa.

Segundo o secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, além da ampliação de três para vinte nove culturas amparadas pelo seguro rural,
outra inovação foi o credenciamento das seguradoras por 60 meses, o que está possibilitando o início das operações de subvenção já em janeiro, em
conformidade com o calendário agrícola e a necessidade dos produtores rurais. “Como as empresas de seguro já foram cadastradas e credenciadas
no ano passado, o programa não sofrerá com descontinuidade decorrente de problemas burocráticos”, explicou. 

Fonte: AEN-PR

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Alckmin afirma que custo do seguro de carro vai cair

O custo dos seguros de carros e motos em São Paulo vai cair, afirmou o governador do
Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele esteve nos estúdios da Band, no Morumbi, para participar
do programa Canal Livre que foi ao ar na noite deste domingo (11).

Segundo o governador, há cinco meses consecutivos São Paulo registra queda nos roubos
de veículos. Segundo Alckmin, o índice se deve à lei de FECHAMENTO de desmanches no Estado.

“Nós já emparedamos 450 desmanches, o que fez que nós já estejamos no quinto mês em
queda de roubo de carro, então nós vamos cobrar das seguradoras a redução do preço dos seguros
no Estado”.

Fonte: Band.com.br

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

STJ: Seguro de acidentes pessoais não cobre morte por AVC

Apesar do nome, o acidente vascular cerebral – conhecido pela sigla AVC –
enquadra-se no conceito de causa de morte natural, e não acidental, para fins de
seguro. O entendimento é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao
negar recurso dos beneficiários de um contrato de seguro de acidentes pessoais. Os
beneficiários ajuizaram ação contra a seguradora pretendendo que a morte do segurado
– causada por acidente vascular cerebral – fosse enquadrada como acidental, incluída,
portanto, na cobertura do contrato.

O segurado havia contratado um seguro de acidentes pessoais que previa
cobertura para os casos de morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por
acidente, assistência funeral e despesas médico-hospitalares.

Após a ocorrência do AVC, o contratante faleceu, e os beneficiários requereram o pagamento da indenização, a qual foi negada pela
seguradora sob o argumento de que o sinistro morte natural não estava garantido no contrato.

Súbito e violento

A primeira instância entendeu que houve morte natural e que esse evento não tinha cobertura, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJSP).

No recurso ao STJ, os beneficiários afirmaram que o AVC que vitimou o segurado “é tido como um evento súbito, violento, inesperado, que
trouxe como consequência certamente uma lesão física que ocasionou a morte do proponente”. Sustentaram que, por isso, o evento deveria ser
considerado morte acidental.

Alegaram ainda que, havendo dúvida, as cláusulas de contrato de adesão devem ser interpretadas em favor do consumidor. Também
pediram a anulação do processo por cerceamento de defesa, pois houve julgamento antecipado, sem produção de provas.
Em seu voto, o relator do caso, ministro Villas Bôas Cueva, afirmou que, quanto ao julgamento antecipado da ação, devem ser levados em
consideração os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz.

O ministro mencionou que, de acordo com o artigo 130 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador determinar as provas que entender
necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar inúteis ou protelatórias.

“O acórdão impugnado pontificou que não havia necessidade da juntada das condições gerais do contrato de seguro, porquanto a
existência da apólice já era suficiente para o deslinde da controvérsia. Rever os fundamentos que levaram a tal entendimento demandaria a
reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ”, disse o relator.

Villas Bôas Cueva afirmou que é necessário distinguir o seguro de vida do seguro de acidentes pessoais. “No primeiro, a cobertura de
morte abrange causas naturais e também causas acidentais; já no segundo, apenas os infortúnios causados por acidente pessoal, a exemplo da
morte acidental, são garantidos”, explicou.

Quanto à morte acidental e à natural, o ministro concluiu que a primeira está evidenciada quando o falecimento da pessoa decorre de
acidente pessoal, definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo. Já a morte natural está configurada por exclusão, ou seja, por
qualquer outra causa, como as doenças em geral.

“No caso dos autos, o segurado faleceu de acidente vascular cerebral. Apesar dessa denominação”, explicou Cueva, “o AVC é uma
patologia, ou seja, não decorre de causa externa, mas de fatores internos e de risco da saúde da própria pessoa”.

Como estava contratada apenas a garantia por morte acidental (seguro de acidentes pessoais), a Terceira Turma isentou a seguradora da
obrigação de indenizar os beneficiários do segurado vitimado por AVC, evento de causa natural, desencadeado por fatores internos à pessoa.

Fonte: STJ

 

 

 

Setor de capitalização cresce 5,2% entre janeiro e novembro de 2014

De acordo com os dados divulgados pela Federação Nacional de
Capitalização (FenaCap), o mercado de títulos de capitalização distribuiu, entre
janeiro e novembro de 2014, R$ 1,085 bilhão em premiações, 19% a mais do
que no mesmo período de 2013, o que equivale a R$ 5,7 milhões em prêmios
pagos a clientes contemplados, por dia útil no ano.

No mesmo período, o faturamento cresceu 5,2% em relação ao ano
anterior, atingindo o montante de R$ 19,862 bilhões. "O setor ainda contribuiu
para injeção de recursos na economia, devolvendo, sob forma de resgates, até
novembro, R$ 14 bilhões à clientes que mantiveram seus contratos de
capitalização", assinala Marco Antonio Barros, presidente da FenaCap. "Desse
modo, o título de capitalização se transforma em um instrumento financeiro que
ajuda a cultivar a disciplina financeira, oferecendo, ainda, a oportunidade de
concorrer a prêmios em dinheiro", completa Marco Barros.

O volume das reservas técnicas, montante relativo aos depósitos efetuados por clientes de títulos de capitalização, e que são
devolvidos sob forma de resgates, cresceu 13,2% no período, em relação ao ano de 2013, ultrapassando a marca de R$ 29 bilhões.

Fonte: Fenacap

 

 

Google iniciará venda de seguros de automóveis nos EUA, diz analista

Google Compare atua no Reino Unido; Califórnia deve receber o serviço. Na
Europa, a companhia ganha uma comissão quando vende seguros.

O Google pode estar se movendo para o mercado de seguros de automóveis
nos Estados Unidos com um site para consumidores compararem e comprarem
apólices, afirmou um analista na quinta-feira (9), conforme a companhia segue
deslocando sua atenção para a indústria automotiva.

O gigante de buscas planeja em breve o uso preliminar de seu novo site de
comparação de seguros automotivos, o Google Compare, escreveu a analista Ellen
Carney, da Forrester, em uma nota. De acordo com Carney, a empresa tem mostrado o
serviço para operadoras de seguros há mais de dois anos.

O Google, que atualmente dispõe de um serviço no Reino Unido para usuários compararem 125 opções de seguro de automóveis, ganha
uma taxa quando um usuário compra seguros online ou por telefone.

Carney espera que o uso preliminar na Califórnia para o novo serviço comece no primeiro trimestre de 2015. O Google já tem licença para
vender seguros de automóveis em 26 estados e está trabalhando com um punhado de seguradoras, incluindo a Dairyland, MetLife e outras, disse
ela. O Google afirmou que não comenta especulações.

Fonte: Reuters

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Companhia de seguros paga para clientes que conseguem praticar exercícios

Oscar Insurance oferece até US$ 240 para quem der 10 mil passos por
dia.

Da mesma forma como acontece no mundo todo, nos Estados Unidos as
entidades médicas afirmam que caminhar todos os dias pode ter um impacto real
sobre muitas das principais causas de morte do país.

Assim, pacientes obesos, diabéticos e hipertensos acabam se tornando
“vilões” das companhias de seguros, já que lá é alta a mortalidade de pessoas que
pertencem a esse grupo de risco, demandando mais indenizações por parte das
empresas que atuam neste ramo.

A Oscar Insurance, seguradora sediada na cidade de Nova York, decidiu criar uma estratégia para incentivar seus assegurados a saírem do
sedentarismo e, assim, reduzir o número de pagamentos feitos em casos de morte.

Cada cliente da empresa que atingir a meta de 10 mil passos receberá US$ 240 em vale-compras no site de e-commerce Amazon. Para
aderirem ao plano, os assegurados devem instalar um aplicativo que faz a leitura dos passos dados pelo usuário via GPS, registrados por uma
pulseira.

O aplicativo permite também que o cliente se conecte com os profissionais de saúde na sua área e os médicos podem acompanhar e
avaliar os seus dados de saúde.

Fonte: Estadão
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Grupo Generali fortalece presença em Portugal

A Generali ampliou sua presença mundial e passa a operar em Portugal como empresa de
direito português, tornando-se sociedade anônima e deixando de operar como sucursal da Assicurazioni
Generali, S.p.A.

A transferência da carteira de seguros da sucursal para a Generali – Companhia de Seguros
S.A. teve início no dia 1º deste mês, com a aprovação dos institutos reguladores Português (ISP) e
Italiano (IVASS). A Companhia irá operar no mercado do Ramo Não Vida, juntando-se à Generali Vida –
Companhia de Seguros S.A., empresa fundada em Portugal em 1990.

Com faturamento de ! 200 milhões (cerca de R$ 624 milhões), a Generali detém uma quota de
3,5% do mercado Não Vida em Portugal e tem sido uma das companhias de seguros, não ligadas a uma
entidade bancária, com maior crescimento ao longo dos últimos anos.

Fonte: Revista Apólice

 

 

 

Longevidade e Dignidade da Pessoa Humana

As mudanças no comportamento humano e o avanço das pesquisas médicas e científicas possibilitam
uma vida mais longa e um envelhecimento igualmente mais saudável. A longevidade já é uma realidade nos dias
atuais e este fenômeno tende a se intensificar ao longo das próximas décadas o que gera consequências:
econômicas, culturais, sociais, éticas e legais. E diante deste fenômeno o fator financeiro tem uma participação
predominante, sobremaneira em relação à manutenção do padrão de vida da pessoa nesta fase da existência. 

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

A Estratégia do Oceano Azul

Este livro procura apresentar uma maneira diferente de pensar sobre estratégia, resultando em uma
criação de novos espaços (o oceano azul) e uma separação da concorrência (o oceano vermelho). Os autores
estudaram 150 'ganhadores' e 'perdedores' em 30 indústrias diferentes e viram que explicações consideradas
tradicionais não explicavam o método dos 'ganhadores'. O que eles chegaram à conclusão é que empresas que
criam novos nichos, fazendo da concorrência um fator irrelevante, encontram um outro caminho para o crescimento.
O livro pretende ensinar como colocar em prática essa estratégia. 

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Caminhos da Mudança

Seja no campo pessoal ou no profissional as mudanças fazem parte do percurso. É necessário aprender,
inovar, modificar atitudes e valores para encontrar o equilíbrio que leva à felicidade. Neste livro Eugenio Mussak -
um dos principais pensadores da atualidade nas questões relativas ao comportamento humano, e colunista das
revistas Você S.A. e Vida Simples - nos oferece reflexões e considerações que nos permitem percorrer a ponte
entre as crenças, atitudes e sentimentos. Os insights de Eugenio Mussak proporcionarão a você, leitor, fôlego e
coragem para trilhar os caminhos das transformações, necessários para seu aperfeiçoamento seja no âmbito
corporativo ou em sociedade. 

 

 


