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Bate Pronto Móvel em Porto Alegre

O Bate-Pronto Móvel chega em Porto Alegre!

Esta central de atendimento itinerante estará entre os dias 03/02 e 27/02 no
Bairro Cristal prestando total suporte aos nossos segurados em caso de sinistro,
além da economia de tempo na vistoria e entrega dos documentos.

Este serviço é destinado aos nossos segurados e também aos terceiros,
reafirmando o compromisso da cia em oferecer praticidade e rapidez aos nossos
clientes.

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Bradesco Seguros mira avanço maior em 2015

A Bradesco Seguros espera entregar uma expansão maior neste ano ancorada,
principalmente, na reestruturação e integração que fez em sua área comercial e concluída em 2014, de
acordo com o presidente da seguradora, Marco Antonio Rossi.

No ano passado, a seguradora já superou suas estimativas. Ao elevar os prêmios de seguros
em 12,9%, para R$ 56,152 bilhões, em relação a 2013, ultrapassou a projeção divulgada para o
exercício, de alta de 9% a 12%. Para 2015, a expectativa do Bradesco é que o faturamento de sua
seguradora avance no mínimo 12% e no máximo 15%.

Para 2015, diferente de outras companhias que reestruturaram áreas de atuação, a Bradesco
Seguros não prevê deixar de operar em um determinado segmento. Sobre a possibilidade de vender a
carteira de grandes riscos, a reboque do movimento feito por Itaú Unibanco e SulAmérica, ainda em
negociação, ele disse que não há pretensão de sair.

“Estamos sempre atentos a oportunidades e não pretendemos sair de nenhum negócio. Há muita gente com vontade de comprar e vender
no Brasil”, afirmou o presidente da Bradesco Seguros, admitindo que a companhia nunca desejou vender o laboratório Fleury. No ano passado,
fundos de private equity, que compram participações em empresas, negociaram a compra do ativo. No ano passado, o lucro líquido da Bradesco
Seguros atingiu R$ 4,406 bilhões, montante 17,8% maior que o visto em 2013, contribuindo com 28,7% do resultado ajustado do banco. O índice
combinado, que mede a eficiência operacional de uma seguradora, ficou em 85,9% em dezembro, menor que o de setembro, de 86,5%, e em um
ano, de 86,1%. Quanto menor o indicador, melhor. Acima de 100% indica prejuízo da operação.

Ao final de dezembro, a seguradora do Bradesco somou patrimônio líquido de R$ 20,433 bilhões, aumento de 18,4% em um ano. Seus
ativos totais somaram R$ 177,655 bilhões, alta de 13,2%, na mesma base de comparação.

Fonte: Estadão

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Liberty Seguros inova no atendimento aos corretores 

A partir de agora o Corretor pode consultar documentações necessárias para
vendas, renovação e fechamento das apólices por meio do SkypeConnect. O novo canal de
atendimento faz parte do compromisso da Liberty Seguros em investir em ferramentas que
facilitem o dia-a-dia dos parceiros de negócios.

De acordo com Ana Lucia D´Amaral, diretora de Tecnologia da Liberty Seguros, a
ideia é oferecer sempre uma experiência nova para os Corretores e aproximá-los ainda
mais da Companhia. “Queremos que eles percebam o quanto é simples e descomplicado
trabalhar com a Liberty Seguros. O SkypeConnect é mais uma ferramenta que reforça este
nosso compromisso”, explica.

O serviço pode ser utilizado em três plataformas: computador, tablet ou smartphone. Para utilizar o SkypeConnect basta baixar o aplicativo
do Skype e criar uma conta. Em seguida, o Corretor adiciona usuário Liberty Seguros_Central aos contatos e faz a conexão de voz. Os serviços de
vídeo e chat não estão habilitados para esta ferramenta. Com esta novidade, o Corretor irá reduzir os seus custos com ligações via telefone fixo ou
celular, pois o serviço é gratuito. Para utilizá-lo é preciso estar conectado à Internet.

Fonte: CQCS

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

SulAmérica realiza  4º “Corretor Nova Geração”

A  SulAmérica realiza, de 2 e 6 de fevereiro,  a quarta edição do programa “Corretor
Nova Geração”. Durante uma semana, a seguradora recebe filhos de corretores para palestras
e atividades com o objetivo de capacitar estes jovens e apresentar a eles as oportunidades do
mercado segurador, além de abordar o planejamento sucessório dos negócios de família.

O programa acontece na sede da SulAmérica em São Paulo e reúne nesta edição 36 participantes de diversas regiões do País. Eles são
recebidos por Matias Ávila, vice-presidente Comercial da SulAmérica. O presidente da companhia, Gabriel Portella, também dará as boas-vindas aos
convidados.

“O mercado segurador vem crescendo fortemente e reserva um futuro promissor para estes jovens. A capacitação permite que estes futuros
profissionais aproveitem da melhor forma as oportunidades que terão pela frente”, afirma Ávila. Durante a semana, serão abordados diversos temas
relevantes para os futuros corretores, como panorama do setor de seguros, sucessão e liderança, técnicas de vendas e dicas para a administração
de uma corretora. Os executivos da companhia realizarão palestras relacionadas às áreas de Saúde e Odonto, Vida e Previdência, Investimentos,
Marketing, Capitalização, Sustentabilidade, Auto e outros Ramos Elementares.

Ao final do evento, haverá uma nova edição do “Jogo de Negócios”, roda de conversa e um almoço de encerramento.

Fonte: Revista Cobertura Mercado de Seguros

 

 

 

 

Sem subvenção, seguradoras não oferecem seguro rural no PR, alerta Faep

Atraso nos pagamentos de 2014 por parte do governo federal é motivo de
preocupação e inibe contratação de apólices para safra de inverno 

Produtores do estado do Paraná não estão conseguindo contratar as apólices de
seguro rural para as culturas como o milho safrinha, que começou a ser plantado, e o trigo
cujo plantio começa em março. O alerta é da Federação de Agricultura do Estado (Faep).
De acordo com a entidade, com o atraso nos pagamentos das subvenções do ano passado,
por parte do governo federal, as seguradoras   não fecham novos contratos.

O chefe do Departamento Econômico da Faep, Pedro Loyola, diz que a situação é complicada. “Está tudo parado, não tem oferta de
seguro. Os corretores dizem que não podem operar e não há uma perspectiva sobre a liberação do ano passado nem dos recursos para este ano”.
As contratações de seguro para a safra de inverno, segundo ele, são feitas entre janeiro e maio. Com o calendário da safra em andamento, os
agricultores paranaenses contrataram crédito e muitos já retiraram os recursos nos bancos, mas ainda estão com a lavoura desprotegida.

Pelo programa de subvenção, o governo se propõe a pagar parte do prêmio, o custo do seguro, e o produtor arca com a outra parte. Sem o
apoio oficial, o custo todo fica com o agricultor, que é considerado inviável. Do orçamento reservado para o programa no ano passado (R$ 700
milhões), R$ 400 milhões foram pagos. Sobre os outros R$ 300 milhões pendentes, o Ministério da Agricultura chegou a informar que as conversas
“estão evoluindo bem” e que a expectativa é de que o dinheiro atrasado saia “em breve”. “Mas entre dizer e sair o recurso, há uma distância”, rebate
Pedro Loyola.

Loyola acrescenta que, além da própria questão financeira, a situação coloca em risco a própria credibilidade do sistema de seguro rural no
Brasil, seja por parte do produtor rural, seja por parte das próprias companhias de seguro. “Quando um produtor consegue em um ano, mas não
consegue no outro, trazê-lo de volta e convencê-lo da importância do seguro é mais complicado.”

Fonte: Revista Globo Rural

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Susep reforça obrigatoriedade do RC para transportador de cargas

Em carta-circular emitida no final de janeiro e direcionada às "sociedades
seguradoras ", a Susep presta esclarecimentos sobre a obrigatoriedade de contratação do
seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, conhecido pela sigla
RCTC-C, de modo que, segundo o documento, "a carta de direito de dispensa de regresso
(DDR) não pode isentar a contratação do seguro RCTC-C por parte do transportador
rodoviário de carga".

Além disso, o embarcador não pode contratar, em seu nome, o RCTC-C,
substituindo o transportador rodoviário de cargas. "O embarcador pode ser estipulante do
RCTC-C, contratando esse seguro no lugar do transportador. No entanto, o segurado é,
necessariamente, o transportador".

A Susep ressalta que, em outras palavras, a apólice estipulada deve ser individual, para um único transportador, e caso tal transportador já
possua seguro RCTC-C adquirido em outra seguradora, o contrato estipulado (dito adicional) deve fazer menção explícita à existência da outra
apólice (dita principal).

A autarquia também aponta que o seguro de transporte nacional contratado pelo embarcador não substitui o seguro de RCTC-C do
transportador. É assim que o segurado, no seguro de RCTC-C, deve ser sempre a empresa de transporte rodoviário de carga devidamente habilitada
e com registro na Associação Nacional de Transporte Terrestres (ANTT).

De acordo com a Susep, no seguro de transportes, obrigatório quando se tratar de pessoa jurídica, exceto quando for a União, o segurado é
o embarcador, "São seguros distintos, sendo o RCTC-C obrigatório em qualquer circunstância", reforça o texto, assinado pela coordenadora geral,
Regina Simões.

"A proposta do seguro de RCTC-C, no caso de apólice estipulada pelo embarcador, em nome da empresa de transporte rodoviário de
carga, deve necessariamente ser assinada pelo segurado transportador, ou pelo representante legal deste, ou ainda pelo corretor do segurado",
acrescenta a circular, confirmando ainda que não pode haver tratamento diferenciado quanto às averbações, se a apólice tiver sido estipulada pelo
embarcador em nome da empresa de transporte rodoviário de cargas.

Fonte: Sincor - SP

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

“Escândalos financeiros impulsionam mercado de seguros”, diz CEO da americana Argo 

As seguradoras vão ter de se adaptar aos novos tipos de sinistros provenientes de
casos de corrupção e de outras crises vividas pelo País, segundo Pedro Purm.

Falta d’água, risco de apagão e corrupção. A série de crises vividas pelo País, nos
últimos meses, vem mudando o mercado de seguros. O cliente passa a contar com novos
riscos e sinistros, e as seguradoras precisarão se adaptar a novos serviços e produtos. “Até um
tempo atrás, falar de seguro no Brasil era ser taxado de pessimista, hoje, os clientes entendem
a importância deste ativo”, diz Pedro Purm, presidente da americana Argo no Brasil. “O
mercado de seguros brasileiro se sofisticou e agora vive uma nova fase tanto no aspecto
cultural, como na questão de conhecimento técnico.” Não é à toa que, apesar da
desaceleração econômica, o setor deva crescer 50% até 2020, segundo estimativa da
consultoria KPMG.

Fonte: Isto É Dinheiro

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Seguro residencial vale mais a pena que marido de aluguel 

A troca de um chuveiro elétrico sai, em média, por R$ 80. Para resolver
problemas como troca de tomadas ou interruptores, a maioria dos profissionais que
trabalha como prestadores de serviços de manutenção, os chamados “maridos de
aluguel”, cobram entre R$ 50 e R$ 100, fora o material necessário para a troca. O que
pouca gente sabe é que há apólices de seguro residencial que oferecem esses serviços
(coberturas adicionais) por valores que, se comparadas aos gastos pontuais com a
manutenção, podem sair mais em conta. De modo geral, as apólices podem cobrir
vendaval, roubo, danos elétricos, incêndio e até queda de raio. “Mas é importante ver a
cobertura da apólice, se ela cobre danos por roubo (importância financeira), vendaval,
incêndio ou outra sinistralidade de ordem natural (queda de raios, por exemplo)”, ressalta.

Um exemplo sobre a necessidade da montagem de um produto para cada caso é o daquele que reside em uma casa de esquina. Além das
coberturas comuns, é importante que contemple os custos em um caso de acidente com carro, ou seja, uma batida de carros que possa causar
danos ao imóvel.

Os serviços de reparos estão disponíveis 24 horas. Algumas seguradoras são parceiras de clinicas veterinárias. Estas oferecem descontos
aos segurados no atendimento de pets. Em outros casos, as próprias oficinas das seguradoras oferecem check-up de automóveis gratuitamente.
Varia de uma seguradora para outra, portanto, é necessário verificar antes de assinar a apólice nas condições gerais.

Fonte: BEM PARANÁ

________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Mercado securitário volta a ficar pessimista

O Índice de Confiança e Expectativas do Setor de Seguros (ICSS), calculado
a partir de pesquisa realizada pela Fenacor, teve queda em janeiro. No período, o
Índice registrou 81,1%, ficando 1,8 ponto percentual abaixo dos 82,9% apurados em
dezembro passado.

Já o Índice de Confiança e Expectativas das Seguradoras (ICES) interrompeu
a sua trajetória de alta registrada nos últimos dois meses. O valor caiu de 86,4 para
81,4.

Os corretores de seguros também estão mais pessimistas, como mostra a
queda de 87,6% para 84,6% do Índice de Confiança das Grandes Corretoras
(ICGC).

Apenas o Índice de Confiança e Expectativas das Resseguradoras (ICER) apresentou crescimento entre os dois períodos comparados,
passando de 75,3% para 77,5%. Segundo o coordenador técnico do estudo, Francisco Galiza, o principal motivo para o comportamento foi a
expectativa pessimista quanto ao futuro da economia brasileira nos próximos seis meses.

“No mês de janeiro, as consequências derivadas da seca no País estão cada vez mais relevantes”, diz Galiza.

Fonte: Revista Apólice

________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Seguros Unimed premia funcionários que economizam água

Para motivar os funcionários, é comum as empresas distribuírem brindes e prêmios
regularmente. A Seguros Unimed, porém, escolheu um critério inusitado para mimar sua
equipe neste mês: a economia de água.

A iniciativa vem a calhar, visto que a capital paulista, onde fica a sede da
seguradora, e todo o estado vivem uma crise hídrica sem precedentes. A companhia
premiará os 15 trabalhadores que apresentarem maior redução na conta de água de suas
residências, entre dezembro de 2014 e janeiro deste ano.

O presente serão ingressos para assistir à partida entre Palmeiras e Ponte Preta no camarote que a empresa mantém no Allianz Parque
(mais conhecido como Arena Palmeiras), em São Paulo, na quarta-feira à noite. A Seguros Unimed diz que também estimula o consumo consciente
de água em suas unidades e que, inclusive, reduziu a pressão das torneiras de sua matriz no final do ano passado. No local, a água da chuva
também é captada e reaproveitada na limpeza e irrigação de jardins, segundo a seguradora.
Ao todo, 1.152 pessoas trabalham para a companhia no Brasil.

Fonte: Exame

________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Itaú Unibanco prevê liberar até 9% mais crédito em 2015

O Itaú Unibanco prevê que a sua carteira de crédito total cresça no mínimo 6,0% e
no máximo 9,0% neste ano. A projeção é mais tímida do que a de 2014, de aumento de 10%
a 13%. No último trimestre, porém, o banco havia revisado para baixo a sua expectativa e
sinalizou que os empréstimos cresceriam em torno dos 8% no exercício passado. Quanto à
projeção para despesas de provisões para créditos de liquidação duvidosa líquidas de
recuperação de créditos, o banco espera que esses gastos somem de R$ 13 bilhões e R$ 15
bilhões, mesmo intervalo divulgado para 2014. Já as receitas de serviços, incluindo os
ganhos com operações de seguros, previdência e capitalização menos as despesas com
sinistros e os gastos de comercialização de seguros, previdência e capitalização devem
avançar de 9,0% a 11,0%. O intervalo é mais conservador que o traçado para 2014, de
aumento de 12% a 14%.

O Itaú Unibanco espera que as despesas não decorrentes de juros tenham crescimento de no mínimo 6,5% e no máximo 8,5% em 2015.
No ano passado, o banco tinha uma projeção mais tímida, de elevação de 10,5% a 12,5%.

Fonte: Revista Apólice

________________________________________________________________________________________________________________________>>>

A Susep no rumo certo

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, manteve o Superintendente da
Superintendência de Seguros Privados (Susep) no cargo. É uma notícia importante e positiva
para o setor de seguros brasileiro. Roberto Westenberger vinha fazendo um bom trabalho à
frente do órgão. Assim, não havia razão para substituí-lo. A sua manutenção mostra que o
ministro da Fazenda conhece o segmento e sabe que não é hora de grandes invenções,
ainda mais numa atividade que tem como foco a proteção do patrimônio nacional, além de ser
uma das grandes geradoras de recursos de longo prazo, indispensáveis para custear os
investimentos em infraestrutura necessários à retomada do crescimento.

A Susep tem de zelar pela saúde econômica das companhias. Ao fazer a fiscalização do mercado, ela está protegendo o segurado e essa é
uma de suas missões. Mas sua competência vai muito além.

A Susep, como braço executivo do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), é o órgão encarregado da normatização da atividade.
Ela tem a missão de determinar o que, dentro dos limites da lei, pode ou não ser feito. Isso inclui parametrizar a abrangência dos vários tipos de
seguros e definir as garantias mínimas para os diferentes produtos que compõem as carteiras das seguradoras, além de verificar a viabilidade das
apólices.

Sua atuação deveria ser mais forte nos seguros envolvendo as relações de consumo, mas isso não quer dizer que não tenha de estar
atenta também aos chamados grandes riscos como as apólices de garantia de entrega das grandes obras públicas.
São estas premissas que Roberto Westenberger, à frente de uma equipe competente, vai criteriosamente implantando na cultura e nas rotinas da
Susep. Por isso, a decisão do ministro da Fazenda tem que ser prestigiada. Neste momento, ele é o nome certo no lugar certo.

Fonte: O Estado de São Paulo

 

 

Programa de Treinamento no Exterior

The Chartered Insurance Institute (CII) é uma instituição inglesa, que realiza relevantes
programas de qualificação dirigidos a profissionais de todos os níveis, que trabalham no mercado de
seguros, resseguro e serviços financeiros.

A Escola Nacional de Seguros mantém convênio de parceria com o CII há quinze anos para
administração de exames, e desde 2011 tem realizado o Programa de Treinamento no Exterior, voltado
para o tema 'Os Processos Técnicos do Resseguro'.

Período de realização: De 7 a 11/9/2015 – Das 9h30 às 16h30

Local: Chartered Insurance Institute – Londres - Inglaterra

Pré-requisitos: 

!       Domínio da língua inglesa

!       Curso de Resseguro - nível básico ou intermediário; ou similar

Mais informações: (21) 3380-1081 / parcerias@esns.org.br

Fonte: Escola Nacional de Seguros

 

 

 

Axis e PartnerRe se unem para criar a quinta maior resseguradora do mundo

Duas resseguradoras com base em Bermudas, Axis Capital Holdings e PartnerRe, se juntaram
para criar uma empresa com valor de mercado próximo a US$ 11 bilhões. Os acionistas da PartnerRe
ficaram com 51,6% da nova companhia, enquanto a Axis terá 48,4%.

A nova empresa ficará entre os cinco maiores grupos resseguradores do mundo em
property/casualty em termos de prêmios brutos, de acordo com dados da Bloomberg.

A Axis Capital foi fundada pelo Grupo Marsh & McLennan e começou a operar em 2001, depois
dos ataques terroristas de 11 de setembro.  Sua unidade Axis Re Ventures ajuda os investidores a apostar
em riscos climáticos através de títulos, tais como os de catástrofes.

A PartnerRe foi formada em 1993, após o furacão Andrew. Ela disponibiliza cobertura para catástrofes e também para riscos de alguns
segmentos, como agricultura, aviação e energia.

Fonte: Global Risks

________________________________________________________________________________________________________________________>>>

China estabelece seguro para responsabilidade alimentar

A Comissão Reguladora de Seguros da China declarou no dia 2 que a entidade
lançou recentemente, junto com a Comissão para a Segurança Alimentar do Conselho
de Estado e a Administração dos Alimentos e Medicamentos da China, Opiniões
Diretrizes para Trabalhos Piloto referentes ao Seguro das Responsabilidades de
Segurança Alimentar. Isso significa que o país estabelece preliminarmente um sistema
de seguro para a segurança alimentar. Este sistema visa proteger os interesses dos
consumidores, e oferecer garantias para a produção, transformação, venda, serviços de
restaurante, e outras cadeias dos alimentos, favorecendo as indenizações para as
vítimas dos incidentes relacionados com a segurança dos alimentos.

As primeiras empresas que devem comprar esse seguro incluem as de produção de carne, óleo alimentício, bebidas de álcool, alimentos
nutritivos, leite em pó para crianças, leite de líquido, refrigerante, bolo, entre outros.

Fonte: Revista Apólice

________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Mais seguros, 9 carros têm zero morte em acidentes nos EUA

SUVs surpreendem e dominam lista dos mais seguros.

Carros pequenos têm maiores taxas de vítimas fatais.

Com o avanço de tecnologias de assistência e segurança, pela primeira vez na
história, 9 modelos ostentam taxa zero de morte de condutores em acidentes durante 3
anos nos Estados Unidos, de acordo com pesquisa divulgada pelo Insurance Institute for
Highway Safety (IIHS), organização sem fins lucrativos mantida por seguradoras
americanas.

MORTE ZERO (em 3 anos)

Audi A4 4WD; Honda Odyssey; Kia Sorento 2WD;Lexus RX 350 4WD;
Mercedes-Benz GL 4WD; Subaru Legacy 4WD; Toyota Highlander Hybrid; Toyota
Sequoia; Volvo XC90

O instituto levantou os números de vítimas fatais por modelos entre 2009 e 2012. Para fazer parte da lista, foi necessário ter pelo menos
100 mil unidades licenciadas no país durante o período ou um mínimo de 20 mortes registradas.

Entre os veículos mais seguros, além de serem maioria os de luxo, o domínio dos utilitários esportivos, ou SUVs, foi surpreendente. Os
modelos base são ano 2011. Kia Sorento 2WD, Lexus RX 350, Mercedes-Benz Classe GL, Toyota Highlander Hybrid, Toyota Sequoia e Volvo
XC90 não apresentaram nenhuma morte de motoristas nos 3 anos pesquisados. De acordo com o IIHS, há uma década os SUVs tinham as maiores
taxas de risco porque tinham grandes chances de capotamento, mas a adoção do controle eletrônico de estabilidade cortou o índice de vítimas
fatais em cerca de 75%.

Atualmente, a categoria de utilitários esportivos é a mais segura para os motoristas nos EUA. "Com algumas exceções, os índices de
morte tendem a cair à medida em que o carro fica maior", afirmou a entidade. Entre os 19 mais bem cotados, apenas 5 não são SUVs, conforme o
estudo. Os outros 3 modelos com zero morte são os sedãs Audi A4 e Subaru Legacy, além da minivan Honda Odyssey.

Avanços

Segundo o IIHS, o aumento da segurança nos automóveis passa principalmente por legislações, que obrigam as montadoras a elevar o
nível do seus produtos. Por exemplo, a Suécia tem um plano de "morte zero" em vigor desde 1997. No Brasil, airbags e freios ABS passaram a ser
obrigatórios em 2014. Os consumidores ganham cada vez mais importância, desde que os testes de colisão começaram a ser divulgados. O
instituto realiza o levantamento períodico por modelos desde 1989.

"O fim das mortes no trânsito ainda está algumas décadas distante, e chegar lá exigirá mudanças nas estradas e políticas públicas, além
das melhorias nos automóveis", afirmou em nota David Zuby, vice-presidente executivo da IIHS.

Fonte: G1

 

 

Estabilidade e Crescimento

Entre meados da década de 70 e fins da década de 80, o mercado de seguros, previdência privada e capitalização se encontrava
estagnado. Inflação elevada, regulação inibidora da competição e cultura nacional desacostumada com os seguros constituíam os principais
entraves. De 1990 para cá, o mercado mudou bastante. Os governos concederam às seguradoras maior liberdade de fixação de preços e
demais condições das apólices, diversas companhias internacionais passaram a operar no Brasil, a oferta de produtos se diversificou e a
maior concorrência trouxe benefícios para os consumidores na forma de queda de prêmios. Com as reformas dos primeiros anos da década
de 90, teve início um período de crescimento que foi ainda mais acentuado depois do sucesso da estabilização monetária de 1994 que
acabou com a hiperinflação. Os principais indicadores do mercado segurador mais que dobraram: a receita anual com prêmios de seguros e
contribuições a planos de previdência passou de US$ 32 por habitante, em 1990, para US$ 395 em 2012 (valores estimados) e o quociente
dessa receita contra o PIB subiu de 1,2% para 3,6% no mesmo período. Em 2012, o referido mercado arrecadou R$ 252,4 bilhões em
prêmios diretos de seguros, saúde suplementar, contribuições previdenciárias e em títulos de capitalização. Tais prêmios e contribuições
serviram para incrementar provisões que se elevaram a R$ 420 bilhões, o que significou 5,69% do PIB. As provisões também garantiram o
pagamento de indenizações de sinistros, benefícios assistenciais e resgates de planos previdenciários e de capitalização no valor de R$
135,2 bilhões, em 2012 (3,05% do PIB). A importância do setor ultrapassa, em muito, a expressão numérica. Com efeito, a vida cotidiana,
como a conhecemos desde a Revolução Industrial, seria impossível sem os seguros.

As empresas não poderiam aceitar riscos como fazem presentemente, portanto, seus investimentos seriam severamente
restringidos e, com eles, a expansão futura das economias. Mercados inteiros entrariam em colapso: basta imaginar o que ocorreria com a
venda de automóveis, com o mercado de crédito e com o comércio exterior se não houvesse o apoio dos seguros. A indústria de seguros,
crescentemente, suplementa o Estado no fornecimento de serviços cruciais nas áreas de saúde e de seguridade social e, ao fazer isso,
permite que o Estado concentre atenção e recursos no atendimento às necessidades das camadas mais pobres da população. 
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