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MBM reinaugura loja em Porto Alegre

O MBM Seguro de Pessoas reinaugurou a loja de Porto Alegre na noite de 28 de
janeiro. O evento, que reuniu autoridades, parceiros de negócios e segurados, também foi
espaço para o lançamento do serviço “MBM móvel”. 

A área da loja da Capital foi revitalizada, com novo layout, móveis e peças de
comunicação. O diretor comercial, Luiz Eduardo Dilli Gonçalves, apresentou a planta baixa
aos participantes e o novo serviço, que consiste em um veículo que o setor comercial deverá
utilizar para percorrer todas as unidades da Brigada Militar com o objetivo de intensificar o
relacionamento do grupo com esse público. “O MBM atua há 64 anos para garantir a
tranquilidade das pessoas. Hoje, mais uma vez, renovamos o compromisso com o futuro e o
bem-estar dos segurados”, comenta Dilli. Segundo ele, as mudanças proporcionam mais
agilidade e conforto no atendimento, pela nova concepção de negócios, privilegiando o
relacionamento com os segurados e com os parceiros.

Fonte: Ampliare Comunicação
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Faturamento do Grupo Bradesco Seguros cresce 14% no ano, atingindo R$ 56 bilhões

O Grupo Bradesco Seguros, líder do mercado segurador brasileiro com atuação
multilinha e presença em todas as regiões do país, fechou o ano de 2014 com faturamento
de R$ 56,2 bilhões e crescimento de 13,9% sobre igual período do ano anterior, nos
segmentos de seguros, capitalização e previdência complementar aberta. O lucro líquido
registrou evolução de 17,8% na mesma base de comparação, totalizando R$ 4,4 bilhões,
com Retorno sobre o Patrimônio Líquido Ajustado de 23,7%.

Na comparação com 2013, os segmentos de Auto, Saúde, Ramos Elementares e
Capitalização apresentaram evolução de dois dígitos – 34%, 22,5%, 16,2% e 15,2%,
respectivamente.

“O Grupo Bradesco Seguros está fortemente comprometido com a evolução da cultura do seguro no Brasil, em uma atuação integrada,
orientada para as novas relações de consumo e que visa a atender um número cada vez maior de brasileiros com produtos diferenciados”, afirma o
presidente do Grupo Bradesco Seguros, Marco Antonio Rossi.

A marca Bradesco Seguros, patrocinadora oficial dos Jogos Rio 2016, ao lado do Banco Bradesco, e seguradora oficial do evento, foi
apontada pelo Instituto Datafolha, pelo 13º ano consecutivo, como Top of Mind na categoria “Seguros”. O reconhecimento é concedido anualmente
às marcas mais lembradas pelo consumidor, com base em levantamento realizado em 171 municípios brasileiros. O Instituto ouviu 5.694 pessoas,
entre 28 e 30 de julho de 2014.

Fonte: Grupo Bradesco Seguros
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Itaú Unibanco toma empréstimos para financiar projetos de energia renovável no Brasil

Corretores especializados em seguro garantia. Boas notícias. O Itaú Unibanco tomou um
empréstimo total combinado de US$ 400 milhões do International Finance Corp, do Banco Mundial, e
de um grupo de credores comerciais para ajudar a financiar projetos de energia renovável no Brasil,
assolado pela falta de chuvas, informa a agência de notícias Reuters nesta terça-feira. Nós, do CQCS,
temos certeza de que os tomadores desses recursos vão precisar apresentar seguros ao credor e
também contratar seguros para garantir que a obra seja concluída com sucesso. Mãos à obra na
prospecção de novos negócios!!!

Fonte: CQCS

 

 

 

Brasil na mira de grandes seguradoras

Multinacionais como AIG, AXA, MAPFRE e ZURICH aumentam sua presença no País em
2015.

O mercado brasileiro de seguros deve continuar crescendo em 2015, a uma taxa de 12%,
segundo estimativa da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg). E, na esteira do otimismo no
setor, grandes seguradoras multinacionais estão ampliando sua participação no Brasil. É o caso da AIG,
presente no País desde 1948. Após quase três anos operando como Chartis (mudança resultante da
crise de 2008), a seguradora voltou como AIG em 2012 com o objetivo de colocar o Brasil entre seus
cinco mercados mais importantes até 2017.

Em 2013, a receita com prêmios de seguros da unidade brasileira avançou 20% em relação ao ano anterior, e a expectativa de crescimento
anunciada para 2014 era de 40%. No ano passado, aliás, a AIG lançou diversos seguros no Brasil – tais como proteção para processos
administrativos, seguro para operações de fusões e aquisições e seguro contra terrorismo.

Já a francesa Axa está voltando ao País após um hiato de 11 anos – em 2003, a seguradora vendeu suas operações à Porto Seguro,
dando origem à marca Azul. Com autorização concedida pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) em agosto, a Axa vai começar a operar
com seguros corporativos e pretende faturar R$ 2 bilhões em dez anos. Ao todo, já foram feitos aportes de quase R$ 90 milhões (divididos entre a
seguradora e a resseguradora), e a previsão de investimento é de R$ 400 milhões nos quatro primeiros anos de operação.

A Mapfre também continua apostando alto no mercado brasileiro. Além de atuar nos setores de seguros e de serviços financeiros, o grupo
espanhol está entrando no segmento de saúde. O novo produto, cujo alvo são os clientes corporativos, está em fase de testes na Grande São Paulo;
a partir de março, a Mapfre Saúde passará a atender nos estados da região Sudeste e, em 2016, deve estender o atendimento a todo o Brasil.

Enquanto isso, a seguradora suíça Zurich tem reforçado sua participação em segmentos específicos. Um deles é o de garantia estendida,
com um acordo de exclusividade firmado em outubro passado com a Via Varejo – cobrindo, assim, cerca de mil lojas das redes Casas Bahia e Ponto
Frio. O investimento da Zurich no negócio foi de R$ 850 milhões.

Fonte: INFORME MENSAL DA MBS
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Rossi credita boa parte do sucesso do crescimento do setor aos Corretores

Os corretores tiveram enorme participação no crescimento do mercado segurador
em 2014, estimado em 12%, enquanto a economia brasileira praticamente andou de lado.
Quem afirma isso é nada mais nada menos do que Marco Antonio Rossi, presidente da
CNseg e da Bradesco Seguros. “O corretor se preparou mais para atender a uma demanda
crescente, enquanto as seguradoras buscaram aprimorar produtos e investiram em
tecnologia para facilitar a vida do Professional de vendas”, disse Rossi, depois de um dia
intenso com a divulgação do balanço do Bradesco.

Segundo Rossi, que também é diretor do banco, o corretor deixou de olhar só
para o seguro automóvel e passou a aproveitar outras oportunidades de vendas, com o
desenvolvimento de produtos e serviços para pessoas. “Hoje temos corretores que
investiram e se especializaram em pessoas. Essa é uma tendência que cresce, mas ainda
está longe de se consolidar diante do imenso potencial que há para a venda de seguros no
Brasil”, enfatiza.

Outro ponto destacado por Rossi é o crescimento das vendas de produtos por meio da internet, do celular e pontos de vendas alternativos.
“Isso é resultado das parcerias entre seguradoras e corretores e também de um forte investimento em tecnologia nos últimos anos”, comenta.

Fonte: CQCS

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Levy nomeia Tarcisio Godoy para representá-lo no CNSP 

Tarcisio Godoy, atual secretario executivo do Ministério da Fazenda e ex-diretor da
Bradesco e ex-presidente da Brasilprev, foi nomeado pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, para
representá-lo no Conselho Nacional de Seguro Privados (CNSP). A portaria 29 publicada hoje no
Diário Oficial da União não cita o nome de Godoy, e sim “o secretário executivo do ministério da
Fazenda”.

O CNSP é o órgão máximo do setor de seguros, sendo composto por membros indicados
por diversos órgãos públicos e tendo poderes regulatórios para estabelecer políticas gerais de
seguros e resseguros e regular a criação, organização, funcionamento e inspeção das seguradoras e
dos corretores de seguros. Cabe ao CNSP fixar as diretrizes e normas da política de seguros
privados no Brasil. É presidido pelo Ministro da Fazenda e integrado pelo Superintendente da Susep,
representantes do Ministério da Justiça, Ministério da Previdência e Assistência Social, Banco
Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários.

Fonte: Sonho Seguro
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Carteira de seguros de transportes tende a crescer até 8% 

Desaceleração da economia brasileira não desanima especialistas, que mantêm
aposta na expansão das coberturas de proteção a cargas este ano, para até R$ 2,8 bilhões

Apesar do cenário nebuloso na economia, há seguradoras e corretoras de seguros
apostando em um bom desempenho dos produtos de transportes de mercadorias no
desenrolar do ano, carteira fortemente influenciada pelo nível da produção industrial, como
também pelo fluxo das exportações e importações brasileiras. Os otimistas trabalham com a
expectativa de crescimento da receita em 2015 em contraponto à contração de 3,7%
observada no ano passado, aos R$ 2,4 bilhões, como revelam os números da
Superintendência de Seguros Privados (Susep) até novembro, que apontam faturamento
média mensal de R$ 221 milhões.

Além da previsão de expansão da receita na área de transportes, há projeções ainda indicando uma redução da sinistralidade no decorrer
do ano. Em 2014, o índice de sinistralidade cravou 69%, sete pontos percentuais acima da taxa de 2013. “O mercado está otimista. Esperamos um
crescimento na arrecadação em torno de 6% a 8%. Quanto aos índices de sinistros, trabalhamos com viés de queda de até 10%”, afirma o consultor
Gilberto Reina, da AD Corretora de Seguros. Se confirmada as estimativas de Reina, o segmento fecha o ano faturando algo em torno de R$ 2,7
bilhões a R$ 2,8 bilhões. Quanto aos sinistros ocorridos, a estimativa é que fiquem pouco acima de R$ 1,8 bilhão.

Segundo Gilberto Reina, o potencial de crescimento da carteira de seguros de transportes “é enorme”, por outros dois motivos. O primeiro
deles, por possuir um seguro obrigatório por lei (o de responsabilidade civil do transportador de carga – RCTR-C). O segundo fator ele atribui ao
crescimento de centros de distribuição e operações logísticas no Brasil.

Fonte: Jornal do Commercio – Rj
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Aumento de 149% no roubo de celulares puxa venda de seguros

O roubo de celulares mais que dobrou no último ano na cidade de São Paulo e as
ocorrências subiram 149,6% em 2014, segundo dados da Secretária de Segurança Pública
(SSP). Com modelos cada vez mais sofisticados e caros, uma opção vantajosa para evitar
prejuízos em caso de roubo e outros acidentes são os seguros para smartphones.

De acordo com o presidente da BemMaisSeguro.com, Marcello Ursini, a expectativa é
que a procura pelo serviço cresça 100% em 2015. A empresa listou os dez aparelhos líderes na
contratação, as coberturas mais pedidas e o gênero dos clientes que mais compram: Os
modelos da Apple comandam a contratação de coberturas, com os iPhone 5S (17,3%) e iPhone
5C (8%) na primeira e terceira posição, respectivamente. O Moto G (11,7%), aparelho mais
vendido na história da Motorola, leva a medalha de prata. Já o mais novo iPhone 6 ocupa o 9º
lugar, mas tende a subir à medida que se popularize.

Com relação à cobertura, a maior parte das pessoas prefere a proteção completa (53,3%) – contra quebra acidental, queda de líquido,
roubo e furto qualificado – ao invés do seguro somente contra roubo (46,6%). “Isso mostra que usar o celular na rua ou levá-lo para a piscina são
situações bem distintas, mas com algo em comum: ambas oferecem risco ao aparelho”, explica Ursini.

Quanto ao gênero, os homens têm se mostrado mais preocupados em relação ao celular, respondendo por 52% da contratações.
“Independentemente do gênero, quando o valor da compra de um novo pode pesar no bolso, o seguro é uma boa opção”, completa o presidente da
BemMaisSeguro.com.

Fonte: Monitor Mercantil
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Coaf: declaração negativa não é obrigatória para corretores

Em resultado de contato do Sincor-SP com a Susep e o Coaf (Conselho de Controle de
Atividades Financeiras), verificamos que os corretores de seguros não estão obrigados a entregar a
comunicação negativa de operações identificadas como lavagem de dinheiro.

Até recentemente, o site do Coaf indicava que as pessoas jurídicas sob a fiscalização da
Susep, obrigadas a apresentar a mencionada comunicação, eram as “sociedades e corretores de
seguros”, entre outros. Cabe explicar que, o artigo 3º, inciso I, da Circular Susep 445/12, define
“sociedades” como sendo “sociedades seguradoras e de capitalização, entidades abertas de
previdência complementar; sociedades cooperativas, …”.

Mas, houve retificação no site do Coaf no sentido de excluir os corretores de seguros da obrigatoriedade da comunicação negativa.
Reforçamos que a matéria está disciplinada na Lei 9.613/98, artigo 11, inciso III (alterado pela Lei 12.683/12) e Circular 445/12, que regulamenta o
tema para o mercado de seguros.

Fonte: Sincor-SP

 

 

CNSeg – Seguro Garantia

 

 

Relatório classifica os principais riscos globais

O Fórum Econômico Mundial (FEM), organização conhecida por suas reuniões
anuais em Davos, Suíça, reunindo lideranças mundiais, divulgou em 15 de janeiro a 10ª
edição de seu Relatório Anual de Riscos Globais.

Como nos anos anteriores, a atual edição do relatório é baseada na percepção,
por parte de quase 900 membros da comunidade do FEM, dos riscos globais mais
prováveis e impactantes, envolvendo questões como eventos climáticos extremos, crise de
água, epidemias, catástrofes naturais, ataques cibernéticos, entre outras. Além de analisar
a frequência e o impacto de cada um desses riscos, o documento também apresenta
iniciativas bem sucedidas na promoção da resiliência aos riscos mais severos,
destacadamente, aos riscos relacionados às mudanças climáticas e seus efeitos, cada vez
mais frequentes e severos.

Os riscos sociais também contam com forte ênfase no relatório, frente a um mundo que testemunha o rápido aumento da desigualdade de
renda e de seus potenciais riscos de desestabilização política e de confrontos entre estados.

Fonte: Cnseg
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Preços das coberturas corporativas caem 8,1%

As taxas praticadas nos seguros patrimoniais pelas seguradoras da América
Latina, onde o Brasil é responsável por metade desse mercado, caíram em média, incluindo
o Caribe, 8,1% no terceiro trimestre de 2014, a maior queda observada pela corretora
multinacional Marsh ao redor do mundo. O seu recém-divulgado estudo Management
Global Insurance revela ainda que os preços caíram pelo sexto trimestre consecutivo. O
relatório aponta como causas da redução das taxas o excesso de capacidade de absorção
de riscos pelas seguradoras e resseguradoras, o baixo volume de pagamento de
indenizações vultosas (ausência de grandes sinistros) e a competição acirrada entre as
companhias de seguros. Na América Latina, especialmente no Brasil, a concorrência nos
ramos de seguros patrimonial tem aumentado significativamente.

O comportamento igualmente de preços em baixa foi verificado em outras linhas de seguros corporativos. O estudo cita, por exemplo, o de
responsabilidade civil para instituições financeiras e profissional, que recuaram 2,7% e 1,3% respectivamente. “A tendência não é de recuperação”,
alerta o relatório da Marsh.

A alta capacidade de absorção de riscos, derivada da elevada liquidez mundial em termos de capital, é outro fator que tem levado à queda
das taxas de seguros, na avaliação da corretora norte-americana, que detectou uma grande quantidade de capital procurando alocação e para
financiar os riscos das empresas. Segundo ainda o relatório Risk Management Global Insurance, as seguradoras norteamericanas e europeias têm
buscado se estabelecer no Brasil, maior mercado da região, visando um crescimento mais acelerado que em seus países de origem. A região da
América Latina e Caribe tem visto um interesse crescente de seguradoras internacionais.

Fonte: Jornal do Commércio

 

 

O Barão nas Árvores

Este divertido romance de Italo Calvino narra a história de Cosme Chuvasco de Rondó - o filho primogênito
do barão de Rondó que, em 15 de junho de 1767 revolta-se contra seus pais e sobe às árvores, para de lá nunca
mais descer. Entre carvalhos, olmos, azinheiras, oliveiras e tantas outras árvores, este simples ato de rebeldia infantil
transforma-se num modo de vida e de ser - não subira para estar mais próximo do céu, mas, ao contrário, porque
"aquele que pretende observar bem a terra deve manter a necessária distância".
O sublime ato de rebeldia do barão inaugura um novo mundo para o protagonista e para o leitor, que, levado pelos
movimentos ágeis da escrita de Calvino, atravessa galhos, espinhos, ramos, frutos, com o mesmo ardor e facilidade
de Cosme Chuvasco de Rondó. E o mundo que nos revela é um universo de idéias e experiências perpassando por
um humor fino e sofisticado.

________________________________________________________________________________________________________________________>>>

O Capitão Alatriste

Arturo Pérez-Reverte decidiu escrever as histórias do capitão Alatriste ao perceber que um livro escolar de
História utilizado por sua filha 'liquidava o Século de Ouro em apenas uma página e meia'. Fez consistente pesquisa
histórica - com a ajuda da filha Carlota - e elaborou um autêntico romance de capa e espada, com saboroso painel
aventureiro do século XVII. Neste volume - o primeiro de uma série de cinco -, o capitão Diego Alatriste, espadachim
de aluguel solitário, amargurado e pessimista, mas também romântico e fiel a seus princípios, se envolve em
manobras políticas articuladas pela nobreza espanhola, no processo que definirá as relações entre Espanha e
Inglaterra. Contratado por poderosos para assassinar dois nobres ingleses, ele vê os acontecimentos tomarem um
rumo inesperado, ao descobrir a identidade das supostas vítimas. A ação se passa na Madri de 1620, durante o
reinado de Felipe IV, e é narrada por Iñigo Balboa Aguirre, jovem órfão e pajem de Alatriste que chegou à casa do
amo ainda menino e cresceu à sombra do capitão, seguindo seu exemplo e dedicando-lhe lealdade, amizade e
serviços. Numa narrativa inteligente e movimentada, os heróis tomam muito vinho, divertem-se com as mulheres e
enfrentam espadachins brigões, soldados, assassinos e corruptos. É uma digna canalha que se mistura com nobres,
intrigas palacianas e a Inquisição. Artistas como o poeta Quevedo, o dramaturgo Lope de Veja e o pintor Velásquez
freqüentam a trama com naturalidade. Uma empolgante história viva.

________________________________________________________________________________________________________________________>>>

O Caso Saint-Fiacre

Neste livro, o Comissário Maigret vive uma de suas experiências mais pungentes - desloca-se de Paris para
sua cidade natal, onde ainda se mantém de pé o velho castelo em que seu pai trabalhava como administrador e ele,
Maigret, passou toda a sua infância. Trata-se de investigar a morte da esposa e herdeira do Conde de Saint-Fiacre.
Como de hábito, Simenon não se limita a tecer as malhas de um possível crime a ser espetacularmente desvendado.
Envolvido pela ambientação do enredo e pelo ritmo com que se desdobra a 'história' propriamente dita, o leitor é
também conduzido a penetrar na questão central que sempre atormenta o insólito Comissário Maigret - por que o
homem mata?

 

 

http://www.osegurogarantiaestendida.org.br/

