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Previsul apresenta Prev.pro
A Previsul Seguradora apresenta sistema Prev.pro. Personalizada, a
ferramenta permite que a venda de seguro de vida seja feita de forma simples e
prática, em que o corretor determina o produto que gostaria de comercializar. Diante
de uma necessidade específica, a ferramenta é adequada a uma série de
direcionamentos pré-estabelecidos a que o corretor tem acesso para efetuar a
venda.

Desenvolvido utilizando html5, ccs3 e php, o Prev.pro é um sistema de vendas multiplataforma, que pode ser acessado via web em
smartphones, tablets, notebooks e computadores de mesa. “A principal vantagem da ferramenta é possibilitar ao corretor uma venda em seis
cliques”, afirma Wanger Correia da Silva, gerente de projetos da empresa.
O sistema está disponível nos módulos vendedor e gestor e permite, entre outras funcionalidades, controlar as vendas, consultar a situação
dos clientes e o status das propostas. As análises de risco também são processadas instantaneamente, via sistema, e a inconsistência de dados fica
praticamente nula.
Fonte: Revista Apólice
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Capemisa estreia segunda fase de campanha publicitária
A Capemisa dá continuidade ao bordão ““Isola! Essas coisas só acontecem com
os outros” e lança amanhã (29) a segunda fase de sua campanha publicitária. Criadas pela
agência Kindle, as peças tratam da relação morte versus seguro de vida, que ainda é
considerada um mito para o supersticioso consumidor brasileiro.
“Quase ninguém quer falar sobre o assunto, mesmo que de brincadeira. Este é o
insight da continuação da nossa campanha”, explica a gerente de marketing da empresa,
Renata Muniz.
O filme mostra um grupo de jovens brincando de Detetive na sala de uma casa.
Quando um deles é acusado de não querer morrer no jogo, ele repete o bordão “isola” e
bate três vezes na madeira. Haverá também dois spots de rádio, que remetem à
brincadeira morto-vivo e a um jogo de carteado.

Fonte: Revista Apólice
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Mapfre patrocina projeto “Estrelas da Patinação – Astros do Gelo”
A Mapfre patrocina o projeto “Estrelas da Patinação – Astros do Gelo”,
que acontece entre amanhã (28) e domingo (30) no Ginásio do Ibirapuera, em
São Paulo. Durante os três dias, serão realizadas apresentações de patinação
em formato de show ao som dos musicais da Broadway, com a participação de
campeões olímpicos mundiais.
Um dos destaques do evento será a presença do convidado especial,
Franc D´Ambrosio, conhecido por sua interpretação como o “Fantasma” do
musical Fantasma da Ópera. O artista interpretará o tema do Fantasma da Ópera
e a canção “Speak Softly Love”, do filme O Poderoso Chefão.

Os patinadores participantes serão divididos em duas equipes de acordo com sua nacionalidade, compondo assim o “Time Américas” e o
“Time Resto do Mundo”. Eles serão julgados por um comitê formado por celebridades e profissionais escolhidos pela TV Globo.
A estratégia de apoio institucional da Mapfre foca no aperfeiçoamento constante do relacionamento empresa-comunidade. Os recursos da
iniciativa são destinados para ações que apoiem a cultura, o esporte, a saúde, crianças, adolescentes e idosos.
“O conceito de sustentabilidade faz parte do nosso posicionamento estratégico e, por isso, investimos em projetos culturais relevantes,
capazes de disseminar arte, cultura e informação à população. Acreditamos que este é o papel de uma grande organização: apoiar a cultura nas
suas diferentes formas de expressão, oferecendo à sociedade a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as manifestações artísticas e
culturais de seu país”, destaca Wilson Toneto, presidente da companhia no Brasil.
Fonte: Revista Apólice
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Pelo sexto ano consecutivo, SulAmérica integra o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da
BM&FBOVESPA
Criado em 2005, o índice é um indutor de boas práticas de sustentabilidade no
mundo empresarial
Pela sexta vez seguida em dez edições, a SulAmérica integrará a carteira anual do
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBOVESPA para o período que tem
início em janeiro de 2015. Criado em 2005, o ISE tem o objetivo de mensurar e avaliar, de
maneira integrada, diversos aspectos relacionados à sustentabilidade das empresas, que
incluem práticas de governança e aspectos de seus desempenhos ambiental, social e
financeiro.

A nova carteira reúne 51 ações de 40 companhias. Elas representam 19 setores, um a mais do que em 2014, e somam cerca de R$ 1,2
trilhão em valor de mercado, o equivalente a quase 50% do valor de mercado de todas as companhias com ações negociadas na BM&FBOVESPA,
com base no fechamento de 24 de novembro de 2014.
“Fazer parte pelo 6º ano consecutivo da carteira do ISE da BM&FBOVESPA é um reconhecimento do sucesso alcançado pela SulAmérica
na implantação das melhores práticas de sustentabilidade em suas atividades, confirmando sua posição de liderança no tema no setor de seguros”,
afirma a superintendente de Sustentabilidade Empresarial da companhia, Adriana Boscov.
Fonte: CQCS

Fórum Internacional de Seguros é sucesso no Rio de Janeiro
A segunda edição do Fórum de Alta Mediação Aseguradora (FAMA),
realizado pela Fenacor – no Rio de Janeiro, dia 28 de Novembro – recebeu um público
de 200 profissionais de Seguros, para debater os resultados e os rumos do Mercado
Segurador na América Latina.
Na abertura do evento, o Deputado Federal e Presidente da Fenacor,
Armando Vergílio falou do crescimento desse Mercado: “A cada dia que passa
percebemos que caem as fronteiras, efeito direto da Globalização”. O primeiro painel
do dia foi “A maturidade do mercado de Seguros no Brasil: Uma oportunidade de
futuro”, apresentado por Marco Antonio Rossi, Presidente da Fides e da CNSeg. Rossi
falou das metas do Mercado para o futuro: “O nosso desafio é conseguir chegar à
camada menos favorecida da população brasileira. Hoje, mais do que nunca estamos
focados em atender um número maior de brasileiros”.
A segunda apresentação do evento foi uma mesa de debates sobre “A responsabilidade do Corretor de Seguros na Construção do Mercado
e do desenvolvimento social.” Nessa mesa foram discutidas as particularidades em comum entre o Mercado de Seguros do Brasil e de outros países
da América Latina. Fazendo referência ao potencial de crescimento que o Brasil tem. Depois do painel foi servido um delicioso almoço.
As atividades da tarde foram iniciadas com a palestra: “Para onde deve olhar o Mercado de Seguros latino americano? Como construir o
primeiro mercado mundial de Seguros”. Nessa apresentação, Antonio Huertas, Presidente Mundial da Mapfre falou sobre a importância do
aprimoramento na busca pelo crescimento das vendas: “Somos gestores de pessoas e para tal, devemos estar mais bem preparados”. Depois do
painel, Robert Bittar e Antonio Huertas foram homenageados com o troféu Fama.
O último debate do dia foi “Mercado regulamentado, regulado como Europa ou Mercado aberto?” Onde Roberto Westenberger –
Superintendente da Susep – falou sobre as principais determinações da entidade: O Equilíbrio financeiro, a proteção ao consumidor e o
desenvolvimento do Mercado. Westenberger também respondeu aos questionamentos do público presente. Posteriormente, Joaquim Medanha,
Diretor Secretário da Fenacor e Presidente do Sincor-GO, fez uma apresentação sobre as conclusões do FAMA.
A última fala do evento, foi do Deputado Armando Vergílio, que agradeceu aos presentes e encerrou as atividades do Fórum com um
discurso muito positivista sobre o futuro do Mercado Segurador.
Fonte: CQCS
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Companhias também devem ficar atentas durante Black Friday
A Black Friday chega ao Brasil nesta sexta-feira (28) e assim como os
consumidores, que devem tomar uma série de precauções na hora de realizar suas
compras, já existem formas dos varejistas se protegerem de possíveis fraudes e até mesmo
de problemas relacionados à infraestrutura de sites, por exemplo.
O seguro contra cyber risks ainda é pouco requisitado no Brasil. Em mercados
mais maduros, como o americano e o europeu, a contratação é feita por mais de 30% das
companhias, que precisam ter plataformas seguras de armazenamento de dados e
informações eletrônicas.

“Essa modalidade de seguro é importante em todos os momentos, porém essa é uma data que se torna, a cada ano, mais importante para
o varejo virtual. Um problema causado no início da promoção pode afetar a venda inteira da empresa. As empresas investem milhões de reais em
publicidade e se algo der errado em sua plataforma nessa data, tudo pode ser perdido e ainda mais, a imagem da empresa pode ser vinculada a uma
eventual falha de plataforma e ataques de hackers”, explica Marcelo Pollak, gerente de linhas financeiras da corretora de seguros Willis Brasil.
O seguro contra ataques cibernéticos tem coberturas tanto de danos a terceiros, consumidores e parceiros, como também para a empresa
que contrata o seguro, “No caso de situações de suspeitas de invasões, podem ser utilizados os serviços de empresas especializadas em realizar
varreduras em sistema operacionais sem custo adicional, justamente com o objetivo de evitar sinistros no futuro, além de cobrir um eventual lucro
cessante da empresa causado por um ataque cibernético”, explica o especialista.
Uma pesquisa realizada em 2013 pelo Ponemon Institute, a pedido da RSA Data Security, divisão de segurança da companhia de soluções
em nuvem EMC, envolvendo 1.100 empresas varejistas nos Estados Unidos e Reino Unido, mostrou que a maioria dessas organizações nota um
aumento no número de ataques durante a Cyber Monday, a segunda-feira após a Black Friday, em que há um incentivo para compras online em solo
americano. O estudo pontuou ainda que os ataques virtuais podem custar US$ 3,4 milhões por hora.
“Com o incremento das vendas online, seja na Black Friday ou fora dela, os varejistas e empresas de uma forma em geral devem se
precaver para evitar perdas que comprometam os seus resultados financeiros e que podem gerar problemas ainda maiores, como danos
permanentes a imagem da empresa. O seguro contra os ataques cibernéticos é uma alternativa que ainda precisa se consolidar no país e o nosso
receio é que isso só ocorra depois que alguma grande empresa for impactada”, finaliza Pollak.
Fonte: Revista Apólice
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Acacio Queiroz participa do XIII Encontro com Presidentes
Acacio Queiroz, chairman da Chubb Seguros, foi um dos palestrantes do
XIII Encontro com Presidentes, realizado ontem (27) no Hotel Renaissance (SP).
Promovido pela revista Cliente SA, o encontro contou com a proteção da Chubb. O
executivo abriu o primeiro painel, com o tema “Perspectivas Políticas e Econômicas
para além de 2015”. “O governo eleito este ano terá que tomar decisões e efetuar
reformas para que o Brasil volte a crescer nos próximos anos. Em 2015, por
exemplo, é fundamental que o dialogo com os empresários seja cada vez mais
frequente”, comentou Queiroz. O executivo, que integra o time da Chubb há dez anos
e atua como palestrante nas áreas de Economia, Liderança e Motivação, liderou
várias companhias de seguros no País e na América Latina. Por sua contribuição no
segmento de seguro, acumula prêmios e reconhecimentos no Brasil e no exterior nas
áreas de liderança e gestão de seguros.

Fonte: Revista Apólice
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Troféu Pinhão de Ouro movimenta o Mercado de Seguros em Curitiba
O Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios do Estado do Paraná
(CVG/PR) realizou, na noite da última quinta-feira (27/11), a 10ª edição do
aclamado Troféu Pinhão de Ouro. O evento concentrou as atenções do
Mercado de Seguros do Sul do país e contou com a presença de mais de 350
convidados, incluindo Corretores de Seguros, profissionais de assessorias,
diretores de Seguradoras e autoridades. Foram 14 categorias premiadas, em
um momento ímpar de confraternização entre colegas e amigos. “Atingimos um
sucesso total no Troféu Pinhão de Ouro 2014, com público recorde e o maior
número de votos já registrado desde que a premiação foi criada”, destacou o
Presidente do CVG/PR, David Novloski.
Confira abaixo a lista com todos os vencedores do 10º Troféu Pinhão
de Ouro:

EMPRESA DE VIDA: Tokio Marine Seguradora. EMPRESA DE PREVIDÊNCIA: Mapfre Seguros. EMPRESA DE SAÚDE: Amil. EMPRESA
DE DENTAL: MetLife. PROFISSIONAL DE VIDA: Rosangela Spak. PROFISSIONAL DE PREVIDÊNCIA: Daniela Muchinski. PROFISSIONAL DE
SAÚDE: Christiane Batecini. PROFISSIONAL DE DENTAL: Fernando Colleoni. CORRETORA DE VIDA: Projeção Corretora de Seguros.
CORRETORA DE PREVIDÊNCIA: Niners Corretora de Seguros. CORRETORA DE SAÚDE: Allcross. CORRETORA DE DENTAL: Essenciale
Consultoria e Corretora de Seguros. CORRETORA DE BENEFÍCIOS (INTERIOR): Lojacorr. ASSESSORIA DE BENEFÍCIOS: FBR Assessoria em
Seguros.
Fonte: Seguro Gaúcho
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Mercado de saúde suplementar avança 4% e totaliza 71,9 milhões de beneficiários
Um levantamento feito pela Federação Nacional de Saúde Suplementar
(FenaSaúde) com base em dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) apontou que, no acumulado de 12 meses seguidos encerrados em
setembro deste ano, a expansão do número de beneficiários de planos médicos
foi de 2,8%, totalizando 50,6 milhões de milhões de vidas. Os planos
exclusivamente odontológicos seguiram a tendência de crescimento com aumento
de 7,0%, alcançando 21,3 milhões de beneficiários em todo o Brasil.
De acordo com Marcio Coriolano, presidente da FenaSaúde, a
expectativa é de que o setor de saúde suplementar encerre o ano de 2014 com
alta de 3,5% no número de beneficiários.

“Embora o ano tenha sido de baixo crescimento econômico o mercado de saúde suplementar, influenciado pela estabilidade dos níveis de
emprego e pelo aumento do rendimento real habitual, mantém a trajetória de crescimento no curto prazo,” declara o executivo.
O Centro-Oeste foi a região que apresentou maior crescimento no número de beneficiários de planos de assistência médica no período,
registrando 8,2% de alta, com total de 2,8 milhões de beneficiários. O crescimento de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos foi mais
intenso na região Norte, com aumento de 16%, abrangendo um milhão de vidas.
Fonte: Revista Apólice

Guia gratuito da FenaSaúde esclarece dúvidas das gestantes
Muitas mulheres têm dúvidas sobre os direitos assegurados pelos
planos de saúde no período da gestação. Contratar o benefício requer
planejamento e atenção às regras estipuladas em contrato. Pensando nessas
necessidades, a Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde)
desenvolveu o Guia da Gestante, que esclarece as principais questões sobre
coberturas – da gestação ao nascimento do bebê. O conteúdo também é voltado
às mulheres que pretendem adotar uma criança.
O Guia aborda temas importantes, como tipos de parto (normal ou
cesariana), contratação e direitos da gestante e do recém-nascido, carências
durante a gestação, cobertura obstétrica no plano de saúde do pai e casos de
reembolso, entre outros. O material – apresentado em linguagem simples e de
fácil entendimento – está disponível para download gratuito na Internet, por meio
do site www.fenasaude.org.br/fenasaude/publicacoes

“Percebemos a necessidade de criar mais um material didático e abrangente, desmistificando as principais dúvidas sobre os planos de
saúde. O Guia da Gestante utiliza linguagem simples. É muito útil para o planejamento do parto e dar mais segurança à gestante”, explica o
presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), Marcio Coriolano.
O Guia da Gestante faz parte da plataforma de comunicação Plano de Saúde – O que Saber, desenvolvida pela FenaSaúde, que conta com
hotsite, página no Facebook, Guia do Consumidor e boletins trimestrais. Conheça mais em:
www.planodesaudeoquesaber.com.br
Veja algumas dicas do Guia da Gestante: Por qual tipo de parto a mulher deve optar? A maioria das mulheres tem gravidez normal e pode
ter seus bebês de parto normal ou natural. Estes tipos de parto são os mais recomendados pela Organização Mundial de Saúde por trazerem muitos
benefícios e implicarem menos riscos para a mãe e o bebê.
Quais são as coberturas do plano hospitalar com obstetrícia? Além das coberturas do plano hospitalar sem obstetrícia, estão garantidos:
pré-natal, atendimento pediátrico à gestante (a partir do 3º trimestre de gestação), parto e pós-parto, acompanhante durante o trabalho de parto,
parto e pós-parto, atendimento integral ao recém-nascido (sala de parto, berçário e UTI), assistência ao recém-nascido durante os primeiros 30 dias
após o parto e a inscrição do recém-nascido como dependente do plano sem o cumprimento de carência, em até 30 dias do nascimento ou adoção.
O pai do bebê tem plano com obstetrícia. Quais são os direitos do bebê? Para o bebê, o importante é que você, o pai ou o responsável
legal, tenha um plano com cobertura obstétrica e que a carência de 180 dias tenha sido cumprida. Nessas condições, os direitos do recém-nascido
serão os mesmos: cobertura assistencial nos primeiros 30 dias após o nascimento, adoção, guarda ou tutela; inclusão no plano como dependente,
sem carência ou alegação de doença ou lesão preexistente, desde que a inscrição seja feita até o 30º dia do nascimento ou adoção.
Fonte: Approach
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Escola Nacional de Seguros abre pré-inscrições para o Curso para Habilitação de Corretores de
Seguros
Estão abertas as pré-inscrições para o Curso para Habilitação de
Corretores de Seguros, oferecido pela Escola Nacional de Seguros. As aulas terão
início no dia 2 de fevereiro de 2015, em diversas cidades do Brasil.
Com duração de aproximadamente nove meses, o Curso é composto por
três fases (Capitalização, Seguro de Vida e Previdência e Demais Ramos de
Seguros). A Fase 1, composta pelo Módulo 1, habilita como Corretor de
Capitalização. A Fase 2, composta pelos Módulos 2 e 3, habilita o Corretor de
Capitalização a operar, também, em Seguro de Vida e Previdência. Já a última
fase, composta pelos Módulos 4, 5, 6 e 7, habilita o Corretor de Capitalização e de
Seguro de Vida e Previdência a comercializar todos os ramos de seguros.

Para cursar a disciplina de TGS II (Módulo 4) é exigida aprovação na disciplina TGS I (Módulo 1). Corretores de Seguros que já possuem
registro profissional na Susep como Corretor de Capitalização e Seguro de Vida e Previdência poderão se inscrever diretamente na Fase 3.
Ao final do programa, caso o aluno seja aprovado, a entidade confere o certificado que permite obter o registro na profissão junto à
Superintendência de Seguros Privados (Susep).
A reserva das vagas deve ser feita na página www.funenseg.org.br/cursos/tipo_curso2.php?tipo=6.
Fonte: Revista Apólice

AGCS divulga nova edição do Global Risk Dialogue
Incêndios são apontados como a segunda maior causa de danos
para as empresas
A Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), do Grupo Allianz, lança
mais uma edição do seu estudo anual Global Risk Dialogue. Neste relatório, as
extremas condições climáticas aparecem como fator influenciador no balanço
financeiro de empresas. Além disso, a nova pesquisa aponta que a segunda maior
causa de perda para as companhias são os incêndios, com a interrupção posterior
dos negócios impactando mais as empresas do que o próprio dano.

Nesta edição, o Global Risk Dialogue explora as diferentes abordagens de se administrar riscos levando em consideração os “quatro
elementos”: terra, fogo, água e ar. Com o atual cenário sendo determinado por questões ambientais complexas, é preciso focar na mitigação
de riscos pré e pós perda.
Artigos selecionados da última edição do Global Risk Dialogue:
Terra: Mudança climática – mitigando o crescente impacto originário de questões climáticas Se a administração de riscos
consequentes de catástrofes climáticas não forem regularmente revisadas, o impacto financeiro aumentará consideravelmente.
Fogo: Recuperação após o desastre De acordo com análises feitas a partir de sinistros de assegurados pela AGCS, os incêndios
foram apontados como a segunda maior causa de perdas pelas empresas.
Água: cabos submarinos Cerca de 70% a 80% dos seguros pagos para parques eólicos dizem respeito a cabos danificados. E, à
medida que a busca por maior capacidade de produção através dos ventos aumenta, a proporção para novos incidentes e danos também.
Ar: Segurança na aviação O desaparecimento do voo Malaysia Airlines MH370 no começo deste ano trouxe um alerta à comunidade
aeronáutica sobre o rastreamento de aviões fora dos limites padrões de aviação.
Impressão 3D O número de possibilidades de soluções geradas a partir de uma impressão 3D será imenso, mas, além da inovação,
tal tecnologia também trará um novo debate em torno dos riscos e confiabilidade.
Ataques cibernéticos Os criminosos cibernéticos usam três diferentes abordagens para atingir seus objetivos. Eles fazem operações
de vigilância para obtenção de informações de empresas, roubam dados de clientes e de cartões de crédito e chantageiam companhias,
ameaçando interromper suas operações comerciais.
Sobre a Allianz Global Corporate & Specialty Resseguros Brasil Em 2012, a AGCS Re obteve a licença da Superintendência de
Seguros Privados (Susep) para atuar como resseguradora local no Brasil. Em janeiro de 2013, a companhia abriu escritórios nas cidades do
Rio de Janeiro e São Paulo, e a partir de 2014 passou a ser um hub da companhia para a América do Sul. A AGCS Re Brasil recebeu rating
local de “A (excelente)” pela agência AM Best, confirmando sua capacidade de líder de mercado para grandes riscos no país. Para mais
informações acesse: www.agcs.allianz.com.
Fonte: Publicom

Mil e Uma Noites de Newsletter
Você não me conhece. E eu não conheço você. Mas nos comunicamos há alguns anos, em uma via de apenas um sentido: eu
programo a Newsletter do SINDSEG RS e, no dia seguinte, você a lê. Esta é a nossa relação. E assim tem sido há 1.000 edições.
Porém, não estou aqui para me apresentar. Afinal, o segredo do jornalismo e da comunicação é a isenção e a discrição dos meios
que transmitem as mensagens. As estrelas devem ser sempre a mensagem e o receptor. No caso, as notícias e você. Então o que faço eu, o
transmissor das novidades do Mercado Segurador, na Coluna do Leitor?
Venho lhe agradecer. Pela audiência, pela receptividade. Por ler nossas notícias em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Por mil
vezes, estivemos juntos. Não sei por onde você andou acessando estas linhas virtuais, mas posso garantir que a newsletter já foi produzida
dos mais diferentes lugares, nas mais diversas circunstâncias, em noites tranquilas e outras nem tanto, em embates com conexões de
internet inconstantes e outros tipos de inconvenientes comuns a quem trabalha em trânsito. Itália, Alemanha, Polônia, Hungria... Torres,
Pelotas, Rio de Janeiro... por onde andei, a news sempre me acompanhou. E seu envio jamais falhou. Ela sempre foi constante, ágil, eficiente
e, é claro: segura.
Nossa News (por que não chamar de nossa, não é mesmo?) faz parte do meu dia a dia. E gosto de pensar que também faz parte do
seu e do hábito de leitura de cada vez mais pessoas.
Nascida da iniciativa de nosso presidente Julio Cesar Rosa em extinguir o boletim impresso e criar uma versão mais sustentável, ela
hoje é um vetor da Cultura do Seguro. E é motivo de orgulho para mim participar deste projeto que a cada ano se moderniza mais e mais.
Agora, voltemos à programação normal. Pela milésima vez, desejo que você siga tendo boas leituras. E lhe convido a participar
desta coluna, onde hoje tomo a palavra como um penetra. Afinal, o leitor é você. A coluna é sua.
Um abraço deste seu amigo oculto,
O Programador da Newsletter SINDSEG RS
-Eduardo Krause
Publicitário e diretor da Ideiabox
>> eduardo@ideiabox.com.br

15 – 10h – reunião Diretoria e Sindseg RS
15 – 12h – Almoço do Mercado Segurador do RS, nosso último almoço acontecerá numa segunda-feira, com a presença do Dr.
Roberto Westenberger

