
 Edição 1032 | 20 de Janeiro de 2015 | Newsletter Eletrônica do Sindicato das Seguradoras no RS

 

SINDSEG RS: destaque na mídia externa

Já é tradição: todo verão, o SINDSEG RS promove a Cultura do Seguro através de mídia diferenciada, voltada ao público que se
desloca rumo ao litoral. Após o premiado sequencial da temporada passada, em 2015 o Sindicato promove a chamada "Faça chuva ou faça
sol, faça Seguro" em paineis que se completam nas duas faces da Estrada do Mar, próximos do quilômetro 7. Esta é uma ação de apoio à
série de anúncios veiculados na Revista da FreeWay, de distribuição gratuita no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, e nos canais do
Grupo JRS, veículos onde o SINDSEG RS promove sua campanha de Seguro é + Cultura e exalta, com textos breves, a importância de
nosso mercado segurador.

Também destacamos o novo painel do Sindicato em Porto Alegre, em ponto estratégico na junção entre as avenidas Osvaldo
Aranha, Protásio Alves, SIlva Só e Goethe. Apenas o logotipo e a mensagem Quem Faz Seguro, Preserva em leitura de alto contraste, com
aplique extra e estrutura iluminada à noite. Este faz contraponto ao frontlight situado na descida da Rua Mostardeiro, zona nobre da capital.
Ações de altíssimo destaque tanto para motoristas quanto para pedestres, tornando cada vez mais visível e divulgada a instituição do
seguro.

O SINDSEG RS atua e acredita na mídia externa como comunicação agregadora (pois abrange todos os níveis sociais, sem
distinção) e de impacto (porque se insere no dia a dia das pessoas, fazendo parte do mobiliário urbano). E para este ano em que
comemoramos os 120 anos da entidade, outras ações diferenciadas ainda estão por vir, não apenas neste tipo de mídia. Fique ligado. Faça
chuva ou faça sol, a cada ano o Sindicato das Seguradoras se renova com mais novidades.

 

 

 

Porto Seguro Auto oferece serviços gratuitos no aniversário de São Paulo

Em comemoração aos 461 anos da cidade de São Paulo, a Porto Seguro
Auto oferece diagnóstico automotivo e alguns serviços gratuitos para segurados e não
segurados. Para participar, basta comparecer a um dos 42 Centros Automotivos Porto
Seguro localizados na capital paulista entre os dias 19 e 24 de janeiro.

Além de ter como intuito celebrar o aniversário da cidade, comemorado no dia
25 de janeiro, a ação busca conscientizar sobre a importância da realização de
manutenções preventivas nos veículos. Dentre os serviços, o usuário pode realizar
cristalização de para-brisa, regulagem de foco dos faróis e diagnósticos de
amortecedores, molas, suspensão, direção, óleo, bateria, filtros e alternador, sem
custos.

Os serviços de manutenção ocorrem de segunda-feira a sexta-feira, das 8h15 às 17h30; e no sábado, das 8h às 12h. O atendimento é
realizado por ordem de chegada.

Fonte: Revista Apólice
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DPVAT: o seguro de todos os brasileiros

Criado para indenizar vítimas de acidentes de trânsito, o Seguro DPVAT se consolidou como o
maior seguro privado de cunho social do Brasil por seu alcance. O produto, que acaba de completar 40
anos, cobre milhões de brasileiros em caso de morte, invalidez permanente e despesas médicas.

Além de proteger motoristas e proprietários de veículos, este tipo de seguro atende crianças,
idosos e pessoas que sequer dirigem, mas que são vítimas da violência do trânsito, como passageiros e
pedestres. É justamente por essas características que Ricardo Xavier, diretor-presidente da Seguradora
Líder-DPVAT, afirma que é um erro comparar o DPVAT com seguros de vida que cobrem apenas o
contratante e não abrangem todos os cidadãos.

Ainda de acordo com Xavier, o valor do veículo não influencia na composição do preço pago por
proprietários. A base dos cálculos matemáticos e estatísticos incorpora a frequência dos acidentes de cada
categoria de veículos – motocicletas, carros, vans, micro-ônibus, ônibus e caminhões. Isto porque as
coberturas do Seguro DPVAT não são de natureza material, do veículo, e, sim, de dano pessoal.

“Do valor pago pelos proprietários, 50% são destinados, diretamente pela rede bancária, ao Ministério da Saúde (45%) e ao Departamento
Nacional de Trânsito (5%). A outra parte é direcionada à Seguradora Líder-DPVAT, responsável pela gestão do Seguro no País, para o pagamento
das indenizações das vítimas”, explica o executivo. Estatísticas do Seguro DPVAT mostram que, de janeiro a setembro de 2014, 76% das
indenizações pagas foram para vítimas de acidentes envolvendo motociclistas, sendo que os números aumentam a cada ano. “É importante ressaltar
que a redução da frequência de acidentes reduz o valor do Seguro DPVAT. Com a queda contínua de acidentes, em 2009, com vans, micro-ônibus e
ônibus, o valor do seguro pago diminuiu em 16,6% em relação ao ano anterior”, lembra o diretor.

A cada dia, 148 pessoas morrem no País por acidentes de trânsito, número que para Xavier se faz necessária uma ampla discussão sobre
o tema. “Todos os esforços da sociedade devem ser concentrados em políticas para um trânsito pacífico”, finaliza o executivo.

Fonte: Revista Apólice

 

 

 

Poupar para investir

O seguro é um caminho para o país rapidamente financiar novos
investimentos em infraestrutura

Todo o ajuste que está em curso nas finanças públicas tem o propósito de
recuperar a poupança interna (que encolheu muito nos dois últimos anos) e, com isso,
dar ao país mais capacidade para financiar investimentos. O novo ministro da Fazenda,
Joaquim Levy, já manifestou várias vezes sua preocupação com a infraestrutura, cujos
gargalos não serão removidos sem investimentos redobrados. Tal desafio não será
vencido somente com o corte de gastos, daí que o ministro viu com bons olhos o
programa esboçado pela Susep (o órgão regulador do mercado de seguros) para
impulsionar o setor.

As pessoas geralmente fazem seguro a contragosto, mas é talvez a forma mais barata de preservação de patrimônio e de formação de uma
poupança para herdeiros, especialmente se conjugado a planos de previdência complementar. A cada seguro vendido, a seguradora precisa formar
uma reserva que, pode, por exemplo, ser em parte constituída por títulos (debêntures) que financiem projetos de infraestrutura.

As seguradoras precisam também criar produtos que se encaixem mais nos planos das famílias. Um deles, ao menos, está pronto para sair
do forno, que é o chamado VGBL Saúde. Falta apenas um empurrãozinho. Trata-se de um tipo de previdência que servirá para o pagamento de
planos de saúde depois que as pessoas envelhecem. Essa é uma preocupação da maioria dos profissionais na faixa etária de 50 anos

Fonte: O Globo
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Seguro causa impasse para autorização de plataforma

Em pleno período de colheita de arroz, a plataforma
agrícola adquirida pelo governo do Estado para auxiliar
agricultores gasparenses vem sendo centro de uma polêmica.
Para utilizar o equipamento, que serve para transportar
colheitadeiras entre uma propriedade e outra pelas estradas e
rodovias do município, os agricultores estão tendo que comprovar
seguro do equipamento, o que causa empecilhos e motiva
queixas de parte dos rizicultores.

Segundo a Secretaria de Agricultura, há três normas a serem cumpridas pelos produtores que quiserem utilizar a plataforma agrícola:
pagamento das taxas estaduais ou federais, comprovação de escolta disponível para o transporte e comprovação de contratação de seguro para a
operação. Esta última determinação, que surgiu apenas neste ano, após orientações da Procuradoria-Geral, é que vem causando reclamações, já
que boa parte das cerca de 20 colheitadeiras existentes no município não possui seguro contratado.

“Tanto o cavalo quanto a plataforma possuem seguro, mas apenas contra terceiros. Para transportar o equipamento do agricultor, o
município precisa de uma garantia para não correr o risco de ter que arcar com prejuízo no caso de algum acidente”, argumenta o secretário de
Agricultura, Alfonso Hostert. Segundo ele, os agricultores entendem a importância da norma, mas consideram que isso pode representar um
empecilho para o serviço.

De acordo com rizicultores procurados pela reportagem, os agricultores costumam encontrar dificuldades para fazer o seguro das
colheitadeiras, tanto pelo alto custo quanto pela recusa de algumas seguradoras, que não aceitam contratos com equipamentos com mais de cinco
anos. Para eles, a melhor solução seria o município contratar um seguro completo do cavalo, caminhão que puxa a plataforma e faz o transporte, o
que daria garantias em caso de acidentes com as colheitadeiras. Segundo o secretário, o valor inviabiliza a contratação do seguro total.

Fonte: Jornal Cruzeiro do Vale
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Associação de transportador não pode atuar como seguradora

Associações de transportadores não podem atuar como seguradoras, pois este
serviço é regulado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). O entendimento
levou a Justiça Federal em Passo Fundo (RS) a proibir duas Associações de
Transportadores de comercializar qualquer modalidade contratual de seguro.

Com isso, as entidades ficam proibidas de anunciar ou ofertar o produto, fechar
novos contratos ou mesmo renovar os já existentes. As liminares, do juiz Rafael
Castegnaro Trevisan, foram proferidas na última quarta-feira (14/1).

O juiz apontou a existência de um fundo, formado pela contribuição dos associados, cuja finalidade é indenizar prejuízos causados por
colisão, incêndio, roubo ou furto. Tal indenização tem como pressupostos a associação, o cadastramento do veículo, a vistoria prévia, o pagamento
das contribuições ao “Plano de Rateio de Risco” e o pagamento da franquia. Cabe recurso ao Tribunal Regional Federal 4ª Região.

A Susep ajuizou as Ações Civis Públicas (ACPs) contra as instituições e seus dirigentes, sob o argumento de que vêm atuando
informalmente como sociedade seguradora. A comprovação da prática, conforme a inicial, estaria explícita nos regimentos internos e nos estatutos
sociais, que apontam, como objetivo das associações, a formação do fundo indenizatório.

Conforme entidade, essa atuação representa riscos aos consumidores, já que não oferece garantia do adimplemento das obrigações
assumidas. Por competir com custos diminutos e não atender os requisitos legais (infringindo os artigos 24, 78 e 113 do Decreto-Lei73/66), as
associações acabam gerando danos à livre concorrência.

Fonte: Conjur 
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Prudential do Brasil apoia ONG da comunidade Santa Marta

A Prudential do Brasil fez uma doação para o projeto Obras Sociais Unidas de
Santa Marta, conhecida como Mundo Infantil, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Para
incentivar a vida escolar de mais de 58 crianças, a seguradora doou material pedagógico
incluindo tintas, canetas, lápis, colas, cadernos, resmas de papel, cartolinas, jogos
pedagógicos, além de leite em pó.

A iniciativa é realizada anualmente pela companhia, que nos três últimos anos
beneficiou crianças das comunidades do Cerro Corá, Dona Marta e Rocinha com ações em
prol da saúde e educação infantil. Para realizar a doação em questão, a empresa utilizou 1%
de todo o valor arrecadado no mês de setembro de 2014 referente às apólices ativas do
seguro Dotal Criança com até quatro anos de vigência.

“A proteção familiar e a responsabilidade social são alguns dos grandes valores da Prudential do Brasil. Buscamos trabalhar para criar um
movimento de crescimento na nossa sociedade, apoiando projetos socioeducacionais”, explica Fernando Pinto, vice-presidente de Operações da
companhia.

Fonte: Revista Apólice
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Aumenta a procura pelos serviços de assistências do seguro residencial

Um levantamento realizado pelo Grupo BB e Mapfre entre janeiro e outubro de 2014
revelou que mais de 7.500 atendimentos de serviços de assistências (encanador, eletricista,
chaveiro, vidraceiro, entre outros) foram realizados no estado do Rio de Janeiro. Os acionamentos
foram realizados pelos clientes do seguro residencial. “Os segurados estão constatando que, por
meio dos serviços oferecidos gratuitamente em suas apólices, eles podem economizar o custo que
teriam com a contratação emergencial desse tipo de profissional”, diz Jabis Alexandre, diretor geral
de Massificados da empresa.

O executivo pondera ainda que “em alguns casos, a contratação de um profissional para
efetuar reparos de emergência, como o de um cano estourado ou a limpeza de caixa d’água, por
exemplo, pode superar o valor de R$ 180, que é a quantia média que o cliente pagaria para ter sua
residência segurada por 12 meses”.

A assistência mais procurada no período apurado foi a de encanador, com 29% dos acionamentos. No período, o estado respondeu por 7%
de todos os atendimentos efetuados pela companhia em todo o País.

Fonte: Revista Apólice

 

 

Escola Nacional de Seguros abre inscrições para Curso para Habilitação de Corretores de
Seguros

 

 

Produção de seguros subiu 9,1% no ano passado

De acordo com os dados provisórios do ISP, o volume de prêmios superou
os 14 mil milhões de euros. Uma evolução que resultou essencialmente da
performance nos seguros.

A produção de seguro direto em Portugal aumentou 9,1% para os 14 mil
milhões de euros, revelam os dados hoje divulgados pelo Instituto de Seguros de
Portugal (ISP). De acordo com estes números, ainda provisórios, este comportamento
resultou sobretudo da evolução registrada no ramo Vida, onde houve um crescimento
de 129% para 10.439 milhões de euros. Já no Vida, houve uma quebra ligeira, de
0,1%, para os 3.852 milhões de euros de prêmios.

Ainda assim, o fato de os ramos não Vida apresentarem um volume de produção muito próximo de 2013, significa uma quebra da
"tendência decrescente dos últimos anos". Dentro do ramo Vida, o ISP destaca "o aumento de 58,5% dos planos de poupança reforma (PPR),
cujo peso em 2014 representou cerca de 17% do ramo em referência (11,8% em 2013)". No ramo não Vida, o automóvel continua em queda,
com 2% de descida face a 2013. Nos ramo Incêndio e outros danos registrou-se uma subida de 1,2% e nos Acidentes e doença um aumento
de 2,2%. "É, ainda, de salientar o crescimento de Acidentes de Trabalho (0,9%), modalidade que verificou, em 2014, a reversão da tendência
decrescente dos últimos anos", destaca o ISP, tendo em conta que este ramo, à semelhança do automóvel, foram os mais penalizados pela
negativa conjuntura econômica dos últimos anos.

Fonte: economico

 

 

 

Nos Bastidores da Disney

Em um estilo divertido e de fácil leitura, este livro revela os princípios que orientam a cultura e o sucesso do
grupo Disney. Ele revela os sete segredos que podem ser aplicados por qualquer outra empresa e fornece uma série
de exemplos que ajudarão os profissionais de qualquer nível organizacional a voltarem sua atenção para os clientes.

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Inovação - A arte de Steve Jobs

No que diz respeito à inovação, Steve Jobs, presidente da Apple, é lendário. O slogan de sua empresa,
“Pense diferente”, é mais do que uma ferramenta de marketing. É um estilo de vida, uma abordagem poderosa,
positiva e transformadora que pode ser aplicada por todas as pessoas em qualquer área de atuação. Neste livro,
Carmine Gallo sistematiza a abordagem de inovação contínua da Apple, com os sete princípios orientadores de Steve
Jobs.

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Cirque Du Soleil

"Cirque Du Soleil" é fascínio para as pessoas em todo o mundo. Misto de idealização, competência,
dedicação e intensidade criativa, este livro nos mostra como é render-se aos sentidos, confiar nos instintos, correr
riscos e enfrentar novos desafios.

 

 


