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Algumas iniciativas fazem a diferença para preservar a natureza

Manter praias, praças, rios, lagos limpos só depende de nós.
Existem muitas iniciativas que podemos tomar para evitar que lixo se
acumule e com isso haja enchentes e mortes de humanos e animais.
Comecemos pelo lixo.

Ao ir à praia, recolha sacos plásticos que estiverem na água ou
areia. Você pode salvar a vida de muitos animais marinhos. Muitas
espécies se enroscam com esse material e acabam asfixiadas.

Atitude parecida vale se estiver andando pela rua ou em algum lugar onde não há lixeiras por perto. O que se deve fazer é guardar
seu lixo no bolso e descartá-lo em um local mais apropriado.

Em casa ou no escritório

Descarte pilhas e baterias em locais corretos. Apenas uma delas pode contaminar 30 mil litros de água por 500 anos. Seguindo a
mesma lógica, pense duas vezes antes de trocar de computador. Ele pode ser atualizado com novas peças e você evita de contribuir com o
descarte de 20 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano no Brasil.

Mobilização

Movimente seu bairro organizando campanhas para a construção de ciclovias, bicicletários além de grupos para limpeza e
recuperação de praças e áreas verdes. Incentive todos a guardarem pneus velhos em locais em que a água não acumule para evitar a
proliferação de mosquitos causadores de doenças.

Fonte: Ecycle

 

 

 

Diretor da Yasuda Marítima dá dicas de empreendedorismo

Um dos grandes desafios do Corretor é empreender. Para falar um pouco sobre
impactos que o empreendedorismo pode fomentar no mercado, o programa Seguro deste
domingo convida Wilson Lima, diretor comercial da Yasuda Marítima.

“O Corretor de Seguros tem que ser empreendedor. É isso que vai transformar
nosso mercado e torná-lo muito mais forte. Ele tem que estar mais presente e diversificar.”,
afirma o executivo.

O Programa Seguro, apresentado por Boris Ber, vai ao ar todos os domingos às
20:30h na TV Gazeta. Todos os programas ficam disponíveis para consultas a qualquer
momento através do site http://www.programaseguro.com.br/ .

Fonte: CQCS  
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Grupo Liberty Seguros emite R$ 2,6 bi em prêmios em 2014

O Grupo Liberty Seguros, unidade brasileira do Grupo Liberty Mutual, registrou expansão
de 7,7% na emissão de prêmios no mercado brasileiro em 2014. No período, a companhia
movimentou R$ 2,6 bilhões. O resultado antes dos impostos e participações foi de R$111,6 milhões,
mais que o dobro do período anterior. Já o lucro líquido do grupo ficou em R$ 84 milhões, fechando o
ano com mais de 1,3 milhão de clientes em carteira.

“Em 2014 nosso foco foi crescer com rentabilidade, investir em uma entrega excepcional
para os clientes e parceiros de negócios e desenvolver talentos, além de concluir o ciclo de ativações
de marca que fizeram parte do patrocínio da Copa do Mundo”, declara Carlos Magnarelli, CEO da
unidade brasileira do grupo.

A carteira de Auto, que corresponde a 79% das vendas, encerrou o ano com mais de 1 milhão de veículos segurados e crescimento de
6,2% no volume de prêmios, apresentando um Índice Combinado 2,1% melhor do que o mercado.

Já o segmento de frotas (veículos e caminhão leve) cresceu 18% no volume de prêmios emitidos. O resultado foi impulsionado pela
implantação de um novo workflow que quadriplicou o número de cotações em 2014.

Na carteira de seguros para pequenos empreendedores, a companhia registrou crescimento de 9,4% no volume de prêmios emitidos frente
ao mesmo período de 2013. Outros segmentos com crescimento expressivos foram o Seguro Residencial (11%) e Seguro de Vida (10%).

 

 

 

Economia fraca pode afetar receita de seguradoras

As seguradoras devem apresentar bons resultados no quarto trimestre de
2014, período sazonalmente forte. Mas a atenção dos analistas ao balanço final do ano
passado estará mais voltada para a expectativa das companhias quanto ao impacto da
desaceleração econômica sobre a receita das seguradoras neste ano – tema que deve
dominar as teleconferências.

A estimativa do mercado é que a economia fraca afete mais os resultados
futuros de BB Seguridade, pois deve impactar segmentos importantes para a
companhia, como os de seguro de vida, previdência, rural e prestamista. Porto Seguro
e SulAmérica têm uma dinâmica mais ligada aos ramos em que são focados: seguro de
automóvel e saúde, respectivamente.

“O quarto trimestre é tipicamente o mais forte do ano. Não esperamos nada diferente desta vez, mas acreditamos que pode haver
indicações crescentes do impacto do cenário macroeconômico mais fraco, especialmente na parte superior. Isso poderia se materializar em
crescimento de volume de prêmios mais fraco em automóvel e contribuições de previdência e aumento de indenizações em saúde – em decorrência
do aumento do desemprego”, avalia a equipe de análise do Goldman Sachs, em relatório.

Para a Porto Seguro, a média das estimativas de seis analistas consultados é de lucro líquido de R$ 279 milhões, o que representaria um
avanço de 20% em relação ao mesmo período de 2013. Os analistas esperam que a companhia mostre uma aceleração do volume de prêmios de
seguros de automóvel, principalmente da marca Azul, de custo mais baixo. Tal expectativa e um menor volume de indenizações nessa carteira
devem garantir o crescimento da última linha do balanço.

Já para SulAmérica, os analistas esperam recuo do lucro, pois a alta inflação dos custos médicos deve ofuscar a receita sazonal mais alta
do trimestre. A média de projeção de seis analistas consultados é de lucro líquido de R$ 266 milhões, equivalente a uma queda de 7%. A equipe do
UBS observa que, apesar de mais um forte ano de reajuste de preços do seguro saúde, espera-se uma desaceleração do crescimento do volume de
prêmios dessa carteira para 11,5% em 12 meses.

Em eventos do setor e encontros com a imprensa, executivos do setor têm minimizado o impacto da desaceleração do PIB. Eles afirmam
que o setor ainda tem pouco alcance na população e representatividade na economia – quando comparado ao desempenho em outros países – e,
por isso, ainda deve apresentar crescimento consistente este ano. A Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) estima aumento das receitas
em torno de 12% em 2015.

Fonte: Valor Econômico via Sonho Seguro
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ICSS volta a cair em janeiro, afetado por pessimismo de seguradoras e corretoras

O Índice de Confiança e Expectativas do Setor de Seguros (ICSS) voltou a cair em
janeiro, aos 81,1%- portanto, 1,8 ponto percentual abaixo dos 82,9% apurados em dezembro
de 2014, confirmando o aumento do pessimismo do mercado.

Segundo a pesquisa da Fenacor, o ICES – Índice de Confiança e Expectativas das
Seguradoras – interrompeu a sua trajetória de alta registrada nos últimos dois meses, caindo
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 ICGC, que indica o grau de expectativa das grandes corretoras de
seguros.

Apenas o ICER, que mede o grau de confiança dos resseguradores, apresentou crescimento entre os dois períodos comparados, subindo
de 75,3% para 77,5%. 

Segundo o coordenador técnico do estudo, Francisco Galiza, o principal motivo para esse 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”, frisa.

O ICSS é um indicador mensal que mede a confiança do setor de seguros. Esse indicador é o resultado de três variáveis: ICES (Índice de
Confiança e Expectativas das Seguradoras), ICER (Índice de Confiança e Expectativas das Resseguradoras) e ICGC (Índice de Confiança das
Grandes Corretoras).

Fonte: CNSeg
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Lavagem de dinheiro: Susep cria grupo de trabalho 

A Susep constituiu grupo de trabalho para estudar e propor revisão da atual
regulamentação quanto ao tema: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e a Coibição ao
Financiamento do Terrorismo nos mercados supervisionados pela autarquia.
Será elaborada de minuta de resolução do CNSP para tratar dessa questão.

Foi estabelecido o prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos.
Contudo, no prazo de 45 dias, o grupo de trabalho já deverá apresentar relatório
parcial de suas atividades ao Conselho Diretor da Susep.

O grupo poderá convidar representantes de outras instituições públicas ou privadas para participar de suas atividades.
Integram o grupo os servidores Rafael Lourenço, Ary Macedo, Carlos Henrique Prata e Marcos Visgueiro; além do Procurador Federal junto à Susep,
Irapuã Beltrão e os seguintes representantes do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF): Antônio Carlos Ferreira de Souza e
Rochell e Pastana Ribeiro.

Fonte: Fenacor 
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Homem é preso suspeito de vender seguro de vida falso a idosos 

Professor aposentado de 80 anos entregou R$ 106 mil ao falso
vendedor. Suspeito já tem condenação por estelionato e 26 passagens pela
polícia.

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta quarta-feira (4) um
homem acusado de vender apólices falsas de seguro de vida a idosos e
aposentados do Lago Norte no ano passado. Segundo o delegado-adjunto da
região, o suposto estelionatário se apresentava como representante do seguro
que as vítimas já tinham adquirido, e oferecia facilidades e benefícios para a
renovação do plano. Até esta quinta (5), duas vítimas, de 80 e 90 anos, já tinham
sido identificadas. “Ele tinha os dados do idoso e do seguro contratado por ele.
Com isso, esperava uma data próxima ao vencimento do seguro e se aproximava
dessas pessoas.

Como já havia mandado de prisão expedido, o acusado está na carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE) e deve ser
encaminhado à Papuda nos próximos dias, após ordem judicial.

Fonte: G1
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Ciência de doença incapacitante não informada à seguradora afasta direito à previdência privada

A 3ª Turma Cível do TJDFT manteve a sentença do juiz da 2ª Vara Cível
de Brasília, que negou pedido de indenização a segurado, cuja previdência
privada contratada com o HSBC Vida e Previdência Brasil S/A não foi paga pela
seguradora.

De acordo com a decisão, a omissão de doença incapacitante, de
conhecimento do segurado, afasta o direito de receber a cobertura previdenciária
contratada.

O autor contou que contratou a previdência em agosto de 2008, pelo prazo de 20 anos, com vistas a receber renda mensal vitalícia de R$ 3
mil em caso de invalidez total e permanente durante o período de cobertura. Após a contratação, teria sido acometido de doença crônica
incapacitante, Miocardiopatia Chagásica, e passou a receber auxílio doença do INSS em 2010. Em maio de 2013, foi aposentado por invalidez, mas
a seguradora se recusou a pagar o plano securitário. Pediu judicialmente, a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e o
cumprimento da previdência contratada. 
Em contestação, a seguradora comprovou que o cliente omitiu informações sobre sua doença e juntou aos autos documentos médicos atestando que
o segurado sabia e acompanhava a enfermidade cardiológica desde o ano de 2007. 
“Cumpre mencionar que os artigos 765 e 766, do Código Civil, ao tratar do contrato de seguro, espécie dos contratos de risco, dispõem a respeito da
boa-fé e veracidade que devem pautar os mencionados ajustes. Por se tratar de contratos de risco, as circunstâncias em que o contrato foi firmado e
as declarações das partes assumem maior relevância em relação a contratos de outra natureza. A lei prevê (art. 766) que se o segurado fizer
declarações falsas ou inverídicas, que possam influir na aceitação da proposta, perderá o direito à garantia. E se a inexatidão resulta de má-fé do
segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato”, concluiu o juiz na sentença. 
Ao analisar o recurso interposto pelo segurado, a Turma Cível manteve a mesma posição. “Sem maiores divagações jurídicas, depreende-se das
provas coligidas que, ao tempo da realização do contrato, o segurado era conhecedor de sua invalidez e que a omissão de sua doença incapacitante,
no momento da contratação, configura má-fé. Dessa forma, é legítima a perda do direito à garantia securitária e descabida a pleiteada indenização
por danos morais”. 
Fonte: TJ-DFT via Seguros SE
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Aumenta utilização de Assistência Viagem em viagens corporativas

A Pesquisa de Vendas 2014, realizada pela Associação Brasileira de
Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) com suas associadas, apontou um
aumento de 5,1% na utilização de assistência viagem dentro do segmento
corporativo. De acordo com o documento, no ano passado foram contratados
 12,3 milhões de planos de assistência viagem pelas agências de viagens
corporativas, enquanto que em 2013 esse número foi de 11,7 milhões.

“As empresas estão entendendo a importância de prezarem pela
segurança de seus profissionais durante as viagens”, avalia Edmar Bull,
presidente da Abracorp. Além disso, nas viagens internacionais, há a
obrigatoriedade de alguns países, como os da Europa que assinam o Tratado de
Schengen, que exigem valor mínimo de 30 mil euros para garantir a assistência
médica por doença ou acidente.

Fonte: Revista Apólice
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Exame toxicológico para motoristas será obrigatório a partir de abril

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabeleceu novo prazo de
30 de abril de 2015 para a exigência do exame toxicológico aos motoristas que
irão adicionar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para as
categorias C, D e E. A Resolução n° 517/2015 revoga as Resoluções n ° 460/2013
e 490/2014 do Contran, que estabeleciam o prazo de 1° de março de 2015 como
data limite. De acordo com a resolução, o Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran) deverá credenciar os laboratórios que estejam aptos para realizar as
análises laboratoriais toxicológicas. O exame toxicológico tem o objetivo de
identificar o uso de substâncias psicoativas no organismo do motorista e oferecer
mais segurança no trânsito em relação ao transporte de cargas e vidas.

O exame custa em torno de R$ 270 a R$ 290 e deverá ser apresentado na renovação da CNH a cada cinco anos, ou mudança de
categoria. A análise clínica poderá ser realizada pelo fio de cabelo ou pelas unhas para detectar diversos tipos de drogas e seus derivados, como a
cocaína (crack e merla), maconha e derivados, morfina, heroína, ecstasy, ópio, codeína, anfetamina (rebite) e metanfetamina (rebite). Estudos
realizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que as principais ocorrências de acidentes envolvendo veículos grandes acontecem no
período da noite e com condutores suspeitos de terem feito uso de algum tipo de substância psicoativa.

Fonte: Ministério das Cidades

 

 

 

CNSeg põe resseguro em debate no Rio em abril 

Já estão abertas as inscrições para o Encontro de Resseguro do Rio de
Janeiro, em sua quarta edição, que tem data marcada para 14 e 15 de abril. Sob o
tema central ‘Resseguro: Apoiando o Desenvolvimento’, o evento é promovido pela
Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) em parceria com a Federação
Nacional das Resseguradoras (Fenaber) e a Fundação Escola Nacional de Seguros
(Funenseg).

A inscrição custa R$ 850 até 1º de março e pode ser feita em
www.funenseg.org.br, no link Eventos. No dia seguinte o preço aumenta para R$
950 (alta de 11,8%), com validade até 31 do mesmo mês. Em 1º de abril, sobe para
R$ 1.045, reajuste de 10% sobre o valor anterior.

Entre os assuntos em pauta estão o cenário energético brasileiro, as perspectivas da economia brasileira no curto e médio prazo, os
desafios e oportunidades na América Latina e a necessidade de capital. Outros temas de relevante importância também estão previstos, como a
questão da retrocessão para seguradoras e o resseguro paramétrico, além do desenvolvimento sustentável do agronegócio, novos produtos
financeiros e casos de arbitragem internacional, entre outros.

Fonte: Jornal do Commercio - RJ via Seguros SE
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Atuários têm a chance de cursar mestrado em Londres

Pelo quarto ano consecutivo, a Escola vai proporcionar a dois atuários
brasileiros a chance de estudar em Londres, em uma das mais reconhecidas
escolas de negócios do mundo. Além das bolsas integrais no Mestrado em
Ciências Atuariais da Cass Bussines School – City University, cada bolsista irá
receber ajuda de custo mensal de £1.000 durante o período do curso e passagens
de ida e volta. Para concorrer, os candidatos deverão ter sido aprovados no
Exame de Admissão ao Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) e enviar, até 29 de
maio, pelos correios ou para o e-mail nataliaoliveira@esns.org.br, cópia da carta
de oferecimento incondicional de vaga pela Cass Business School, do documento
de identidade, do CPF, do diploma de nível superior em Ciências Atuariais e do
histórico escolar, além do currículo atualizado.

O resultado será divulgado no dia 17 de junho, aqui, e o curso terá início em setembro, com duração de 13 meses. O regulamento com
mais informações sobre o Programa de Concessão de Bolsas da Escola está disponível para download no mesmo endereço. Os detalhes sobre o
curso podem ser obtidos no site da Cass Business School: www.cass.city.ac.uk/courses/masters.

Sobre o mestrado. Autorizado pelo Institute and Faculty of Actuaries, órgão dedicado à educação, desenvolvimento e regulação de
atuários no Reino Unido, o curso oferece uma base aprofundada da ciência atuarial, incluindo estudo detalhado das técnicas matemáticas e
estatísticas utilizadas nas indústrias de seguros, fundos de pensão e serviços financeiros.

Fonte: Escola Nacional de Seguros

 

 

 

Hackers roubam milhões de senhas de seguradora

Milhões de senhas de clientes da Anthem, uma das maiores empresas
de seguro-saúde dos Estados Unidos, foram furtadas por hackers. Numa
mensagem em seu site, a Anthem reconhece que foi vítima de um “sofisticado
ciberataque”. 

“Informações pessoais dos clientes da Anthem, incluindo as minhas,
foram obtidas durante essa violação de segurança. Nós compartilhamos sua
preocupação e sua frustração. Eu asseguro que estamos trabalhando sem parar
fazendo tudo que podemos para proteger melhor seus dados”, afirma Joseph
Swedish, CEO da Anthem, num comunicado. A empresa diz que detectou a
invasão no último dia 29.

Agora, o ataque está sendo investigado pelo FBI. Além disso, a Anthem contratou a empresa especializada Mandiant para ajudá-la a
encontrar e corrigir brechas de segurança em seus computadores.

Embora os hackers tenham tido pleno acesso às contas, Anthem afirma que não encontrou evidências de que informações sobre a saúde
dos clientes ou dados de seus cartões de crédito tenham sido roubados. 

Fonte: Exame via Seguros SE
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Multinacionais vão às compras para ampliar presença mundial

As multinacionais de seguros estão agitando mercados locais com uma
política agressiva de compras de empresas para expandir suas operações
mundiais. Nos dois últimos meses, a italiana Assicurazioni Generali, por exemplo,
fechou transação em Portugal, onde passou a operar em regime de sociedade
anônima, e na Malásia, com a aquisição de 49% de participação da filial de
seguros da Multi-Purpose Insurans Berhad (Mpib). A norte-americana Ace fez o
mesmo ao assinar acordo para adquirir as operações de seguros da Fireman’s
Fund nos Estados Unidos. A também norte-americana American International
Group, Inc. (AIG) não ficou atrás e concluiu a compra da Ageas Protect Limited,
que tem operações no Reino Unido e nas ilhas do Canal e de Man. Outro grupo
que mexeu no tabuleiro da atividade de seguros internacional foi o alemão Talanx,
ao desembarcar no Chile para assumir o controle majoritário da Inversiones
Magallanes, negócio tido como estratégico para o avanço da controlada HDI na
América Latina.

Novas aquisições

Mais recentemente, a AIG voltou às compras, ao manifestar interesse em adquirir a Laya Healthcare, segunda maior empresa provedora
de segurosaúde na Irlanda. Na corretagem de seguros, os passos da norte-americana Marsh também sacudiram o segmento dias atrás. A corretora
anunciou a aquisição da Trade Insure situada em Aalst, empresa tida como líder na distribuição de apólices de seguro de crédito comercial na
Bélgica.

Com a Laya Healthcare, a AIG espera fechar a transação ainda neste semestre. A empresa irlandesa tem cerca de 500 mil clientes e
trabalha ainda com seguros de vida, dental e de viagem. Para a corporação norteamericana, “expandir os negócios de saúde é fundamental para a
estratégia de seguros destinado ao público pessoa física e para atender as amplas necessidades de consumidores em mercados ao redor do
globo”.

Já a Trade Insure, comprada pela Marsh, foca especialmente o provisionamento de trade credit insurance, “uma solução que pode auxiliar
a melhora do fluxo de caixa, a redução de custos, a baixa nas taxas de empréstimos e o aumento do crédito, além de oferecer proteção contra
devedores”. A Marsh acredita que a corretora belga poderá oferecer uma ampla gama de soluções de seguros e serviços de consultoria para os
clientes. Junto com o modelo de seguro tradicional, o posicionamento e o gerenciamento de sinistros, a Trade fornecerá ainda soluções especiais
para risco político e de crédito estruturado.

Fonte: Jornal do Commercio - RJ via Seguros SE
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Munich Re lucra ! 3,2 bi em 2014 e prevê redução para este ano 

A Munich Re, maior resseguradora do mundo, disse ser improvável que alcance lucro
líquido de ! 3 bilhões (US$ 3,4 bilhões) em 2015, diante das baixas taxas de juros e diminuição
dos preços de resseguro. “Estou confiante de que teremos uma rentabilidade global muito
resistente, mas não seria realista esperar um número de 3 bilhões neste atual cenário mundial”,
disse o CFO, Joerg Schneider, em teleconferência com analistas. O grupo divulgou lucro líquido
de ! 3,2 bilhões em 2014, 3% abaixo dos ! 3,3 bilhões de 2013. Schneider informou que a
empresa tem mais capital disponível do que precisa e pretende continuar a devolvê-lo aos
acionistas.

O executivo informou também que o grupo não tem intenção de participar de forma “agressiva” na consolidação da indústria, referindo-se
as diversas fusões anunciadas por seus concorrentes, como XL com Catlin e Axis com Partner Re. A resseguradora divulgou lucro operacional de !
2,9 bilhões (U$ 3,27 bilhões) em 2014, 3,6% acima de 2013. Os prêmios brutos de resseguro recuaram 3,6%, para ! 26,8 bilhões em 2014,
justificado pelo cenário adverso de crescimento em vários países onde atua. 

Fonte: Sonho Seguro

 

 

Fragilidade

O seguro, na sua essência, existe em função da nossa fragilidade perante o risco.
Independente da nossa vontade, somos frágeis e vulneráveis a eventos aleatórios. Os recentes
acontecimentos em Paris, que tiverem início no atentado contra a sede do jornal satírico francês
Charlie Hebdo, evidenciam essa situação. O fato de vivermos em um mundo cada vez mais
impermanente, instável e impaciente nos submete a novos e inimagináveis riscos.

Mas por que a sombra do terrorismo nos assusta tanto? Por que as consequências
desses atos são tão desproporcionais? Vamos tentar esclarecer essas questões a partir de
alguns exemplos.

Inicialmente, somos unânimes em concordar que os passageiros dos aviões devem ser revistados antes de embarcarem, pois é
imprescindível verificar se estão portando algum tipo de arma ou explosivo. Ou seja, o nosso senso comum parte do pressuposto de que, até
que se prove o contrário, enquanto passageiros, somos todos suspeitos em potencial, certo? Errado! Pelos princípios probabilísticos, a
possibilidade de existir um terrorista a bordo é ínfima. Então, por que tomarmos medidas preventivas como revistar 100% dos passageiros de
um voo? A resposta é porque somos extremamente frágeis a eventos como o terrorismo. Estamos interessados no saldo final, e a
consequência de alguém ser terrorista pode ser desproporcionalmente elevada. Recordando os atos criminosos dos terroristas que
embarcaram nos voos da American Airlines em 11 de setembro de 2001 ou daqueles que entraram na redação do Charlie Hebdo, em ambos
os casos, as consequências não foram lineares. Não linearidade significa dizer que a fragilidade não se comporta como uma linha reta. Por
isso as consequências de tais eventos são consideradas desproporcionais.

Em nosso planeta ocorrem, por dia, cerca de oito mil terremotos. A maioria desses acontecimentos é inofensiva, com magnitude
abaixo de dois na escala Ricther. Nossa fragilidade não se situa nos microterremotos, mas nos raros eventos de magnitude maior que seis.
Da mesma forma, no seguro de automóvel suportamos os eventos (sinistros) que ocorrem abaixo da franquia estabelecida, porém somos
extremamente frágeis diante das consequências desproporcionais decorrentes de eventual perda total do nosso carro.

Outro exemplo sobre o nosso veículo. Se colidirmos a uma velocidade de 50 km/h contra um muro, haverá muito mais destroços do
que se colidirmos dez vezes contra o mesmo muro a 5 km/h. Ou seja, o dano gerado pelo evento a 50 km/h não é dez vezes superior ao dano
de 5 km/h. É simplesmente muito maior! Isso se deve as consequências não lineares da fragilidade. Portanto, em tais situações, tal como
frente a eventual ameaça de terrorismo, a nossa fragilidade acaba se ampliando. 

O libanês Nassim Taleb apresenta no seu novo livro intitulado “Antifragile: things that gain from disorder” um relato interessante,
retirado da antiga tradição rabínica, que bem ilustra esse conceito. Certa vez um rei, bastante chateado com o seu filho, jurou que a punição a
ele imposta seria aplicada por meio de apedrejamento, com uma grande pedra. Passado o momento de fúria, quando se acalmou, o rei deu-
se conta de que havia criado um grande problema para si: exagerou na punição e não podia voltar atrás, porque um rei que rompe um
juramento não é digno de reinar. Quase à beira do desespero, o rei resolveu consultar um sábio conselheiro, que lhe trouxe uma solução:
quebrar a grande pedra em pedaços bem pequenos e apedrejar com eles o filho insolente. Assim, o juramento feito não seria quebrado e a
vida do filho provavelmente seria poupada. Moral da história: a diferença entre mil pedras pequenas e uma pedra grande, de peso
equivalente, é uma ilustração muito precisa de que a fragilidade é produto de consequências não lineares. 

Para o frágil, o efeito cumulativo de muitos impactos de pequenas proporções é menor do que o efeito de um grande impacto. Da
mesma forma, o mercado de seguros se beneficia da nossa fragilidade, utilizando o mesmo artifício sugerido pelo sábio conselheiro do rei:
transformar pedras grandes (sinistros) em pedras pequenas (prêmios), perfeitamente suportáveis pelos segurados dentro dos arranjos
mutualísticos.
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