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MBM Móvel já atua no Estado

Lançado no fim de janeiro, o MBM Móvel é um serviço que consiste em um
veículo que o setor comercial deverá utilizar para percorrer todo o Estado do Rio Grande
do Sul com o objetivo de intensificar o relacionamento do Grupo com o seu público.

“Fidelizar um cliente é uma prova palpável de eficiência e eficácia do Grupo MBM.
Esse cliente torna-se o maior parceiro para o progresso, fazendo com que o grupo se torne
muito mais forte e sólido no mercado de previdência privada e seguros”, comenta o diretor
comercial, Luiz Eduardo Dilli Gonçalves. De acordo com ele, ao deslocar-se para as
cidades do Interior, a unidade atenderá o público, fazendo serviços de atualização de
cadastros, de beneficiários, demonstrativos de planos e prestando informações sobre
novos produtos e serviços que compõem o portfolio do Grupo MBM.

Entre os produtos em destaque, estão a assistência financeira, pecúlios e os seguros atualizados com coberturas e prêmios competitivos.
“Os colaboradores da área comercial são fundamentais para o sucesso desse serviço e da busca incessante de fidelização dos clientes, pois estão
engajados e devidamente treinados para atender as necessidades do negócio e do nosso público-alvo. Temos que atender bem, isso faz parte de
nossos valores”, conclui Diretor Dilli.

Fonte: Ampliare Comunicação
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Superintendente executivo da Bradesco Seguros visita Corretores na Serra Gaúcha 

Uma verdadeira maratona. Assim podem ser resumidas as últimas semanas
vividas pelo superintendente executivo da Bradesco Seguros para a região sul, Anderson
Mundim Martins.

Ocupando o cargo há pouco menos de um mês, o incansável executivo vem
cumprindo uma agenda dura (e extremamente importante), visitando parceiros de
negócios, trocando ideias com líderes do setor e, claro, procurando ouvir as sugestões e as
reclamações dos Corretores. Tudo para estreitar ainda mais o relacionamento dos
profissionais do mercado de Seguros com a companhia e aprimorar processos e
produtos.

O executivo praticamente não passa duas noites na mesma cidade. No Rio Grande do Sul, já esteve em Porto Alegre duas vezes, visitou
Pelotas e Novo Hamburgo na semana passada e, agora, cumpre agenda na Serra Gaúcha. Nesta segunda-feira (9/02), Mundim dedicou a manhã a
visitar Corretores, ao lado do superintendente da sucursal da Bradesco Seguros em Caxias do Sul, Raul Carvalho. Logo em seguida, eles almoçaram
como outra turma de Corretores, oriundos de Garibaldi, Bento Gonçalves, Veranópolis e Salvador do Sul. “Aproveitamos esse momento para falar
sobre a nova forma de atendimento ao Corretor”, conta.

O dia ainda reservou uma reunião com o quadro de funcionários do núcleo de produção da sucursal da companhia em Caxias e terminou
com um jantar com cerca de 20 profissionais do setor.

Fonte: SEGURO GAÚCHO
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Mapfre cresce 15,6% no Brasil 

A Mapfre obteve no Brasil um volume de prêmios de R$ 16,8 bilhões em
2014, valor 15,6% superior que o registrado no ano anterior. O crescimento foi
impulsionado principalmente pelo aumento do negócio de Vida e Automóveis.

O Grupo aumentou o lucro antes de impostos e participações em 48%,
chegando a R$ 2,4 bilhões. O Brasil já aporta 23% dos prêmios e 36% do lucro antes
de impostos e participações no mundo. “Para a Mapfre, o Brasil é um dos principais
países de sua operação, o que reforça cada vez mais a importância estratégica das
ações desenvolvidas para a expansão do grupo. Prova disso é o crescimento
alcançado no ano passado, número que mostra que temos trilhado o caminho correto,
oferecendo soluções que se enquadram ao perfil dos brasileiros”, afirma o CEO
Regional da cmpanhia para o Brasil, Wilson Toneto.

Ainda de acordo com o executivo, no ano passado o Grupo cresceu em praticamente todas as linhas de negócios em que atua e ganhou participação
de mercado. A evolução significativa da margem operacional e ganhos financeiros, segundo ele, foram determinantes para que a empresa atingisse
o resultado recorde.
“Mesmo em um cenário econômico de ajustes, nossas projeções para 2015 são desafiadoras, tanto no canal Bancário, onde operamos em parceria
com o Banco do Brasil, como nos demais canais, nos quais prevemos vendas acima da média do mercado em todas as linhas bem como resultados
crescentes”, finaliza Toneto.

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Conselho dos PSI conta com participação de executiva da SulAmérica 

A superintendente de sustentabilidade empresarial da SulAmérica, Adriana
Boscov, foi novamente eleita para participar do Conselho da iniciativa Princípios para
Sustentabilidade em Seguros (PSI na sigla em inglês). O conselho é formado por 13
representantes das empresas signatárias do PSI que realiza o processo de escolha
nomeando membros dessas companhias. Reeleita, a executiva participará novamente
do grupo de seguradoras e resseguradoras que discutem a estratégia, governança e
desenvolvimento de projetos para a incorporação dos princípios pelas empresas do
setor. “A continuidade da participação é uma grande responsabilidade para nós e
reforça o compromisso da SulAmérica no desenvolvimento e na disseminação de
ações inovadoras no mercado segurador”, afirmou a executiva que também é
presidente da Comissão de Sustentabilidade da CNseg (Confederação Nacional das
Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e
Capitalização).

Uma das signatárias fundadoras do PSI, a SulAmérica faz parte de outros compromissos e iniciativas voluntários como o Pacto Global e os
Princípios para o Investimento Responsável (PRI, sigla em inglês), e é a única seguradora que faz parte da carteira do Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) da BM&FBovespa desde 2009.

Fonte: Seguros em Foco

 

 

 

Debatedores apontam prós e contras da correção do seguro obrigatório

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) promoveu nesta segunda-feira (9)
audiência pública para discutir a atualização monetária das indenizações do seguro obrigatório, pago a
vítimas de acidente de trânsito. O debate serviu de subsídio para o julgamento de recurso especial sob o
rito dos repetitivos que vai definir a incidência ou não da correção monetária nas indenizações do seguro
DPVAT a partir da edição da Medida Provisória 340/06, convertida na Lei 11.482/07.

Essas normas estabeleceram valores fixos para as indenizações, que vão de R$ 13,5 mil (em
caso de morte) a R$ 2,7 mil (cobertura de despesa médica). Os valores vigoram desde 2006, e não foi
previsto nenhum índice de correção. O que se discute no recurso é se o valor a ser pago ao beneficiário
deve ser corrigido desde a edição da MP 340 ou somente a partir da data do acidente. A audiência foi
dividida em seis painéis, com a apresentação de 12 expositores. Cada painel foi presidido por um ministro
da Seção. Além do relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, participaram os ministros
João Otávio de Noronha, Luis Felipe Salomão, Isabel Gallotti, Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco
Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.

Responsável pela convocação do debate, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino enalteceu o “alto nível” dos expositores e a importância
dos aspectos sociais, econômicos e jurídicos levantados por eles: “Saímos enriquecidos desta audiência pública.” Ele afirmou que o recurso especial
será pautado para julgamento após o Ministério Público apresentar seu parecer.

Fonte: Agência STJ
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Susep autoriza aumento de capital da Gente Seguradora 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS –
SUSEP, no uso da competência delegada pelo Ministro de Estado da Fazenda, por meio da
Portaria nº 151, de 23 de junho de 2004, tendo em vista o disposto no artigo 77 do Decreto-Lei nº
73, de 21 de novembro de 1966, e o que consta dos processos Susep nº 15414.200153/2014-74
e 15414.200269/2014-11, resolve: Art. 1º Aprovar as seguintes deliberações tomadas pelos
acionistas de GENTE SEGURADORA S.A., CNPJ nº 90.180.605/0001-02, com sede na cidade
do Porto Alegre – RS, nas assembleias gerais extraordinárias realizadas em 27 de junho de 2014
e 28 de outubro de 2014: I – aumento do capital social em R$ 3.931.899,39, elevando- o para R$
12.386.501,00, representado por 2.864.004 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; e II
– alteração do artigo 5º e consolidação do estatuto social. Art. 2º Ratificar que GENTE
SEGURADORA S.A. encontra-se autorizada a operar seguros de danos e de pessoas em todas
as regiões do território nacional. Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Fonte: Diário Oficial 
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Zurich fornece dados para o Fórum Econômico Mundial

Há dez anos um grupo de 900 especialistas mundiais elencam os principais riscos de
natureza global que, compilados, são publicados pelo Fórum Econômico Mundial. Tomando uma
perspectiva para os próximos 10 anos, foram identificados 28 riscos de natureza global, medidos em
termos de sua probabilidade e grandeza de impacto. A seguradora Zurich é uma das instituições que
colabora com informações e análises empregadas no material. “A contribuição de Zurich para o
conteúdo deste relatório é uma das muitas maneiras de continuamente ajudar nossos clientes a
entenderem e reduzirem sua exposição ao risco”, afirma Werner Stettler, vice-presidente de
Corporate & Comercial de Seguros Gerais Brasil. Em sua décima edição, pela primeira vez o
panorama Riscos Globais 2015 apresenta, além dos reflexos da globalização e da interconexão dos
riscos, também suas potenciais causas e possíveis soluções. Confira o material completo neste link, e
destaques abaixo:

· Ameaças e desafios

Pela primeira vez o relatório no Fórum Econômico Mundial não é encabeçado por questões econômicas. O panorama é liderado por um
tema praticamente inexistente desde a queda do muro de Berlim, há 25 anos: os conflitos geopolíticos. O risco de conflito internacional é a maior
ameaça à estabilidade mundial nos próximos 10 anos. No entanto 2015 distingue-se do passado, com novos riscos devido às novas realidades
econômicas, às informações globalizadas e às tecnologias emergentes, neste caso os ciberataques. “Vinte e cinco anos após a queda do Muro de
Berlim, o mundo enfrenta agora o risco de importantes conflitos entre estados”, disse Margareta Drzeniek-Hanouz, economista principal do Fórum
Econômico Mundial. “No entanto, os meios para executar tais conflitos, quer seja através de ciberataque, competição por recursos ou sanções e
outras ferramentas econômicas, são mais amplos do que nunca. Enfrentar estes possíveis estímulos e tentar encaminhar o mundo para uma rota de
parceria em vez de competição, deve ser uma prioridade para os líderes, agora que entramos em 2015.” Em termos de impacto, o maior risco
apontado é o da crise de abastecimento de água. As potenciais catástrofes ambientais começam a se confirmar, sem que haja progressos suficientes
para a resolução do problema. Em segundo e terceiro lugar, os riscos mais impactantes à estabilidade social são a propagação de doenças
infecciosas e as armas de destruição massiva.

· Urbanização, um risco real

“A urbanização aumentou o bem-estar social. Mas como as cidades se desenvolvem muito rapidamente, sua vulnerabilidade é maior
também, e pandemias, colapsos nos sistemas de água, energia e transporte e o impacto das mudanças climáticas representam as maiores ameaças.
Especialmente, em países emergentes”, disse Axel P. Lehmann, chefe da área de risco do Grupo Zurich. A urbanização em países em
desenvolvimento é uma das três constelações de riscos que se sobressaem nas descobertas das pesquisas. As outras duas são: interação entre a
geopolítica e a economia; e administração das tecnologias emergentes (os mecanismos de supervisão devem equilibrar questões comerciais, éticas
e ambientais).

Fonte: Agenciab9b
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Novo informativo SINDSEG SC
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Caixa Seguradora inaugura sede própria

Edifício de 17 andares no coração de Brasília simboliza a confiança
no mercado de seguros e o compromisso com a economia da cidade. A
Caixa Seguradora realiza um grande e antigo sonho no dia 10 de
fevereiro(terça-feira): a inauguração de sua sede própria. O novo prédio,
instalado no coração comercial de Brasília, é um marco na história da
seguradora e consequência dos bons resultados financeiros alcançados nos
últimos 14 anos de parceria entre seus principais acionistas, CNP
Assurances e CAIXA Econômica Federal. “

O prédio próprio é uma prova de confiança dos acionistas no mercado de seguros do Brasil. Também marca um compromisso com Brasília,
cidade que escolhemos para fixar nossa sede”, avalia o presidente da Caixa Seguradora, Thierry Claudon.

O investimento, que custou cerca de R$ 200 milhões, trará mais conforto e qualidade de vida aos empregados e colaboradores, e selará
definitivamente o compromisso da empresa com o futuro e a preservação do meio ambiente. Moderno e com infraestrutura de última geração, o
projeto contempla 17 andares em uma área total de 1.885,62 metros quadrados. O novo espaço tem um layout inspirado no modelo de trabalho open
space, que facilita a distribuição e a interação entre as áreas da empresa, garantindo aos empregados mais praticidade e produtividade. A
construção do prédio foi fundamentada em alguns pontos importantes para a nova fase da Caixa Seguradora. Para garantir maior mobilidade,
conforto e segurança, foram instalados elevadores inteligentes, programados para diminuir o tempo de espera nos andares do edifício, rede sem fio
potente com ampla cobertura Wi-fi, além de móveis e equipamentos próprios para otimizar o espaço e garantir um ambiente de trabalho agradável e
sustentável. No projeto, também estão previstas funcionalidades que colaboram com a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente. A
Caixa Seguradora segue os padrões do Selo PROCEL de Economia de Energia, que prevê uma série de dispositivos específicos em busca de
eficiência energética e funcionamento sustentável.

Os ambientes são climatizados para que não haja muito esforço dos aparelhos de ar condicionado. O sistema de luz também é focado no
uso mínimo de iluminação artificial e são acionadas por sistemas automatizados quando necessário. A coleta de lixo foi planejada para atender
plenamente a lei de resíduos sólidos do Distrito Federal. Com a inauguração da sede, a Caixa Seguradora se estabelece de forma definitiva na
capital do Brasil e fica ainda mais próxima à CAIXA, sua acionista brasileira. Este foi um passo importante para toda a família da Caixa Seguradora e
simboliza de forma concreta o começo de uma nova era.

Fonte: Revista Fator
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Susep autoriza transferência do controle acionário da PAN Seguros para BTG Pactual

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
– SUSEP, no uso da competência delegada pelo Ministro de Estado da Fazenda, por
meio da Portaria nº 151, de 23 de junho de 2004, tendo em vista o disposto no artigo 77
do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, e o que consta do processo Susep nº
15414.000060/2015-22, resolve: Art. 1º Aprovar a transferência do controle acionário
direto de PAN SEGUROS S.A., CNPJ nº 33.245.762/0001-07, com sede na cidade de
São Paulo – SP, para BTG PACTUAL SEGURADORA S.A., CNPJ nº 15.437.885/0001-
68, com sede na cidade de São Paulo – SP, conforme contrato de compra e venda de
ações e outras avenças celebrado em 21 de agosto de 2014. Art. 2º Esta portaria entra
em vigor na data de sua publicação.

Fonte: Diário Oficial

 

 

Palestras on-line já somam mais de 8.000 visualizações 

A Escola Nacional de Seguros adotou, recentemente, uma alternativa para quem
não pode comparecer a eventos presenciais. A transmissão de palestras on-line, conhecidas
como webinars, tem se mostrado uma solução bastante eficaz. “Um exemplo de sucesso foi
a palestra sobre a tributação pelo Simples Nacional, que aconteceu em dezembro e teve
quase 2.000 inscritos”, aponta Leonardo Vicente, da Coordenadoria de Web da Escola. A
Instituição busca debater temas atuais relacionados ao mercado de seguros, apresentados
por profissionais renomados do setor. As palestras acontecem ao vivo e, posteriormente, as
versões gravadas ficam disponíveis para serem assistidas, através do
http://www.funenseg.org.br/webinar. Até o momento, já foram realizadas sete palestras, que
somam mais de 8.000 visualizações.

De acordo com Leonardo, a Escola está trabalhando no sentido de desenvolver tecnologias que facilitem o acesso ao conteúdo
oferecido. “Estamos estudando a possibilidade de transmitir as palestras presenciais ao vivo, via streaming”. O teste para implantação da
novidade foi realizado no dia 4 de fevereiro, com a transmissão ao vivo da palestra “Carreiras em Seguro – Oportunidades de um Setor em
Franca Expansão”, ministrada pela diretora de Ensino Técnico da Escola, Maria Helena Monteiro. A executiva apresentou dados do mercado e
analisou as oportunidades oferecidas na área. Para assistir, basta acessar /www.funenseg.org.br/webinar.

Fonte: CQCS

 

 

2015 Costa Rica XXVI Asamblea Anual de ASSAL 

De 13 a 16 de abril de 2015, será realizado o XXVI Encontro Anual da
ASSAL, XVI Conferência sobre Regulação e Supervisão de Seguros e Formação
Seminário IAIS-ASSAL, organizado pela Associação de Supervisores de Seguros da
América Latina (ASSAL ) e da Superintendência de Seguros da Costa Rica.

Desta vez ASSAL têm a valiosa participação da Associação Internacional de
Supervisores de Seguros (IAIS, por sua sigla em Inglês) pela organização do
evento.

Fonte: Assal – Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina
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Setor dos seguros poderá criar 250 novos empregos em 2015

Está em crescimento e apesar da crise econômica que afetou o país, conseguiu manter
índices interessantes de empregabilidade e retenção dos seus quadros.

O setor dos seguros emprega em Portugal cerca de 11 mil profissionais. O seu perfil de
qualificação e especialização evoluiu nos últimos anos e para Pedro Seixas Vale, presidente da
Associação Portuguesa de Seguradores, em 2015 as oportunidades de emprego continuarão a surgir
nesta área, onde a média salarial ultrapassa a fasquia dos dois mil euros mensais. Ao longo do
último ano, o sector dos seguros marcou presença regular no ranking das oportunidades de emprego
divulgadas no Expresso. A dinâmica de contratação registada no setor é agora confirmada pelos
resultados do estudo "Pessoal da Atividade Seguradora" realizado pela Associação Portuguesa de
Seguradores (APS), focando a evolução da população laboral do setor em 2014, e agora divulgado
pela associação.

Segundo Pedro Seixas Vale, presidente da APS, os dados apurados no estudo e reforçados pela dinâmica do sector no último ano
permitem classificar o sector segurador como "um setor econômico de futuro" e onde vale a pena investir. Em 2015, o presidente prevê que sejam
criados cerca de 250 novos empregos na área.

Fonte: APROSE – Associação Portuguesa de Seguros
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