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Mensagem de Final de Ano
Estamos terminando mais esse ano em que tudo foi muito rápido.
Iniciamos essa mensagem enaltecendo sentimento de agradecimento.
Sim! Agradecer em primeiro lugar a Deus que nos deu mais um ano com saúde para
desfrutar do convívio de pessoas de nossas relações.
Agradecer nossos comandantes e colegas da empresa, onde são amigos, independente
da hierarquia.
Agradecer a equipe executiva e aos prestadores de serviço do nosso querido Sindicato
que deram show de profissionalismo e competência.
Agradecer colegas e amigos de Diretoria do Sindicato e do mercado de seguros do Rio
Grande do Sul.

E por último agradecer minha família que sempre me apoiou para que pudesse absorver a grande carga
de responsabilidade na minha empresa e Sindicato.
Enfim, como é bom agradecer e reconhecer que temos muitos colegas e amigos.
Que Deus nos abençoe e que tenhamos um lindo final de ano, com perspectivas de que 2015 seja repleto de conquistas e sucesso.
Há!!! Sempre com muita saúde.
Grande e forte abraço a todos que lêem a Newsletter do Sindseg-RS.
--

Julio Cesar Rosa
Diretor Regional da HDI Seguros e
Presidente do SINDSEG RS

Colaboradores do MBM marcam presença na Corrida do Grêmio
Dia 30 de novembro, o Grupo de Corrida MBM participou da Corrida do
Grêmio, que ocorreu na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com percursos de
3, 5 e 10 quilômetros, a iniciativa contou com as modalidades Corrida de
Caminhada.
O grupo foi representado por 15 integrantes, que optaram pelas
corridas de 3 e 5 quilômetros. O analista de arrecadação júnior, Giovani Alves de
Oliveira, integra o grupo há oito meses e ontem correu por algo além da
atividade física. O colaborador comemorou seu aniversário e celebrou o time do
coração. “Como torcedor fiel, é mais uma oportunidade para estar perto do
Grêmio”, comentou.
Os atletas amadores treinam todas as terças e quintas-feiras. O
encontro acontece após o horário de expediente, nas imediações da Usina do
Gasômetro, em Porto Alegre. O professor de Educação Física Clóvis Rodrigues
acompanha e orienta os participantes.
Fonte: Ampliare Comunicação
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J.Malucelli participa do Primeiro Congresso Nacional Online sobre Seguros – CONASSEG
É com imenso prazer que divulgamos a participação da JMalucelli Seguradora no
primeiro Congresso Nacional Online sobre Seguros – CONASSEG, o qual tem como
objetivo contribuir para o desenvolvimento dos profissionais que atuam no mercado
securitário.
A participação da Seguradora ocorreu através da gravação de um vídeo palestra,
desenvolvida pela nossa Universidade Corporativa, cujo tema abordado foram os
Conceitos do Seguro Garantia. Esta palestra foi transmitida ontem dia 1º.

Serão exibidas palestras sobre Desenvolvimento Pessoal, Vendas, Empreendedorismo, Super Simples Nacional, Marketing, Internet e
Seguros numa visão macro e seus subnichos, assuntos interessantes e pertinentes aos profissionais de seguros.
Isso tudo totalmente ONLINE e GRATUITO. Inscreva-se já e garanta sua vaga, ou acesse o site www.conasseg.com.br, sendo que
a programação já encontra-se divulgada no referido site.
Inscreva-se já e garanta sua vaga!
Fonte: marketingseg J.Malucelli
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João Pessoa e Santos passam a contar com unidade do Bradesco Auto Center
A Bradesco Seguros abriu unidades do Bradesco Auto Center (BAC) em João Pessoa/PB e Santos/SP. A partir de agora, em um mesmo
local, segurados e corretores dessas duas cidades passam a contar com diversos serviços como atendimento a sinistros, retirada de carro reserva,
vistoria prévia, instalação de equipamentos antifurto, reparos ou troca de vidros, locação de automóveis e 2ª via de boletos.
Todos os serviços podem ser feitos com hora marcada, por meio de agendamento. Basta que o segurado acesse
www.bradescoautocenter.com.br ou ligue para a Central de Relacionamento: 4004 2757 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 701 2757
(demais localidades). Toda a rede do BAC atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
A Bradesco Seguros conta com unidades do BAC em Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Campinas/SP, Caxias do Sul/RS, Curitiba/PR,
Cuiabá/MT, Fortaleza/CE, Goiânia/GO, João Pessoa/PB, Joinville/SC, Maceió/AL, Natal/RN, Osasco/SP, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Ribeirão
Preto/SP, Rio de Janeiro/RJ (Botafogo e Barra da Tijuca), Santo André/SP, Salvador/BA, Vitória/ES, Santos/SP e São Paulo/SP – Indianápolis,
Ipiranga, Lapa, Santana, Santo Amaro, São Miguel e Tatuapé.
Fonte: Diferencial M.K.T
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SulAmérica concluirá negociação da carteira de riscos
A SulAmérica deve concluir a negociação da sua carteira de grandes riscos somente
em 2015, de acordo com o presidente da seguradora, Gabriel Portella. As conversas com
possíveis interessados, segundo ele, ainda não começaram, pois ainda estão sendo
analisadas as alternativas possíveis junto ao banco contratado para assessorar a companhia,
o Itaú BBA, para o ativo.
"As alternativas clássicas são parceria, venda, investimento e deixar as apólices
vencerem. Ainda estamos avaliando", disse Portella, em entrevista exclusiva ao Broadcast,
serviço de notícias em tempo real da Agência Estado.

A decisão de dar um novo destino para a carteira de seguros de grandes riscos não vem de hoje, segundo o executivo. Ele explica que a
participação de mercado da SulAmérica neste segmento não estava de acordo com o objetivo da companhia e que, para crescer, teria de investir em
detrimento de outros segmentos, nos quais a seguradora tem mais expertise e presença.
Ao vender a carteira de grandes riscos, caso seja essa opção escolhida pela SulAmérica, a seguradora vai em linha com o movimento do
Itaú Unibanco, que vendeu seu ativo para a Ace, e de outras companhias que estão tirando o pé deste segmento. Carlos Alberto Trindade Filho, vicepresidente da SulAmérica, disse que esse negócio tende a ficar nas mãos de grupos especializados e resseguradoras (que dividem o risco de
grandes apólices com seguradoras).
Fonte: Revista Cobertura

Fraudes comprovadas contra setor chegam a R$ 345 milhões
Os golpes contra a atividade de seguros, excluídos o seguro-saúde e os
planos de previdência complementar aberta, estão em baixa, pelo menos em valores.
Os casos detectados recuaram 6,6% de 2011 para 2012.
Fechados os números de 2013, nova queda, ainda maior, de 8,4%. Ainda
assim, os prejuízos são milionários. Os sinistros sob suspeição no ano passado
chegaram a R $ 2,134 bilhões, sobre os quais a má fé descoberta envolveu R$ 414
milhões.
Deste montante, as seguradoras se recusaram a pagar R$ 345 milhões
(83,5%). Os dados são da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg),
divulgados através da sua Central de Serviços e Proteção ao Seguro (Ceser), área
responsável pela quantificação da fraude.
Além das fraudes estarem diminuindo, os números da CNSeg mostram que as seguradoras têm conseguido ano a ano desmascarar os
falsários, em escala crescente, o que indica que há um combate mais rigoroso ao dolo, atenuando o prejuízo. Em 2011, das fraudes detectadas,
69,8% foram comprovadas (não pagas), indicador que pulou para 75,5% em 2012 e chegou a 83,3% no ano passado.
Para o superintendente-geral da Ceser, Marco Antonio da Silva Barros, combater a fraude é uma das principais missões enfrentadas pelo
mercado segurador. "A fraude impacta diretamente no consumo e no preço de seguros, prejudicando não só o mercado, mas também todos os
consumidores", diz. Segundo ele, a impunidade é um dos principais incentivadores da prática e que todos precisam se conscientizar que se trata de
um crime.
"Combater a fraude também é prestar um serviço à sociedade, já que, assim, estamos colaborando para a redução da criminalidade",
acrescenta Marco Barros, que também preside a Federação Nacional de Capitalização (Fenacap).
O levantamento da Ceser aponta que a carteira de pessoas foi a que apresentou o maior índice de comprovação das fraudes. Em 2011,
dos sinistros nessa situação, 99,4% foram descobertos. Patamar que se manteve em 2012 (99,8%) e cravou quase 100% (exatos 99,9%) em 2013,
ano em que as seguradoras recusaram o pagamento de sinistros da ordem de R$ 96,6 milhões, dos R$ 96,78 milhões detectados.
Veículos
Em termos de valores, o automotivo foi o segmento onde a prática da fraude manifestou-se mais expressivamente, embora com tendência
de queda. Em 2011, as ações dos fraudadores abrangeram R$ 321,4 milhões, dos quais R$ 194,3 milhões foram comprovados, 60,4% do total. No
exercício seguinte, o montante caiu para R$ R$ 263,9 milhões, sendo provados R$ 173,37 milhões (65,7%), e alcançou R$ 189,7 milhões no ano
passado, com R$ 162,5 milhões (85,6%) elucidados, com a recusa das seguradoras em pagar.
Os fraudadores também agiram na carteira patrimonial, na qual, em 2011, tentaram usurpar R$ 12,3 milhões, com grau de insucesso de
88,6% (R$ 10,9 milhões), taxa que caiu para 71,2% em 2012 e foi alçada a 87,3% em 2013, quando as fraudes detectadas, da ordem de R$ 7,9
milhões, caíram 48,4% sobre o ano anterior.
Já no ramo de transportes de mercadorias, as tentativas de lesar os seguros registraram avanço de 319,4% em 2013, sobre 2012. Os
valores descobertos subiram de R$ 12,9 milhões para R$ 54,1 milhões, destes apenas R$ 21,4 milhões foram esclarecidos, 39,6%. Foi a menor taxa
de comprovação do ano, em relação às demais modalidades de seguros.
Fonte: Revista Cobertura
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Título de capitalização e seguro-fiança são opções para fugir da exigência de fiador para alugar
imóveis
Procurar imóvel para alugar dá trabalho, mas encontrar um fiador causa mais dor de cabeça. Mas, quem não quer incomodar o amigo ou
parente, tem outras opções para substituir o fiador: os títulos de capitalização e o seguro-fiança. Segundo o gerente-geral de locações da Apsa,
Giovani Oliveira, atualmente, cerca de 60% dos novos contratos fechados na Apsa são feitos com seguro-fiança ou capitalização. Entre os antigos,
40% foram feitos com este tipo de garantia.
O principal benefício de um título de capitalização é evitar o incômodo alheio. “Principalmente não ter que precisar passar pelo
constrangimento de incomodar um amigo ou parente para prestar esta fiança. Isto sem falar que se a pessoa for casada, também o seu cônjuge
necessita consentir e assinar em conjunto. Preserva-se a relação pessoal sem eventuais desgastes”, diz.
O gerente da Aspsa explica que há diferenças entre a capitalização e o seguro. “No título de capitalização o locatário precisa dispor de um
valor mais alto já no momento da locação, entretanto, ao final da locação, não havendo valores pendentes, ele consegue resgatar o valor aplicado
com as devidas correções. Já no seguro fiança, a garantia é mais completa e cobre todo o período contratual, o valor de investimento é inferior ao do
título, entretanto, como acontece em todos os seguros, não possui resgate de valores mesmo que não exista sinistro”, explica.
Fonte: correio24horas.com.br
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Indenizações podem seguir IPCA

Os valores das indenizações do seguro obrigatório de veículos automotores
(Dpvat), que cobre morte ou invalidez permanente decorrentes de acidente no
trânsito, podem passar dos atuais R$ 13,5 mil para R$15 mil, ajuste de 11,1%, caso
seja aprovado projeto de lei do Senado que altera a regulamentação do produto.
O limite para o reembolso de despesas médicas e hospitalares, hoje
estabelecido em R$ 2.700, também pode subir, no caso para R$ 3 mil. A proposta de
reajuste foi incluída em um projeto substitutivo elaborado pelo relator da matéria,
senador Delcídio do Amaral (PTMS).

Seu texto, recém aprovado na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), também estabelece
que os capitais seguradoras, sem correção desde 2007, passem a ser atualizados anualmente pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA).
Fonte: Jornal do Commercio - RJ
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Sindseg SP inaugura nova sede na Av. Paulista
O presidente do Sindseg SP, Mauro César Batista, cortou a fita de
inauguração do painel com a linha do tempo da entidade, observado pelo
presidente da CNseg, Marco Antonio Rossi.
A inauguração da nova sede do Sindicato das Seguradoras de São
Paulo (Sindseg SP), localizada na Avenida Paulista, centro financeiro de São
Paulo, ocorrida em 26 de novembro, contou com a presença de autoridades
públicas e executivos do setor, entre eles o presidente da CNseg, Marco
Antonio Rossi.
Na ocasião, a diretoria do Sindseg SP também inaugurou um espaço
especial com um painel apresentando a linha do tempo da entidade, além de
receber a benção do bispo Dom Fernando Antônio Figueiredo.

De acordo com o presidente do Sindseg SP, Mauro César Batista, o moderno escritório marca um novo ciclo na história da entidade, reforça
seu compromisso em manter a qualidade de seus serviços a suas associadas e reafirma a sua missão de disseminar a cultura do seguro, tornando-o
cada vez mais conhecido pela sociedade.
Fonte: CNseg

China lança minuta sobre sistema de seguro de depósito
A China lançou neste domingo uma minuta de plano de criação de um
sistema de seguro de depósito, há muito tempo aguardado. A expectativa é que
esse sistema possa trazer mais disciplina na assunção de riscos ao setor bancário
e pavimente o caminho para permitir que os bancos possam disputar depositantes
livremente.
A minuta de plano, divulgada pelo Conselho de Estado no site do
Escritório de Assuntos Legislativos, dá ao público um mês para enviar
comentários sobre o sistema proposto. O documento não indica uma data de
início do sistema, mas representantes do banco central chinês disseram na
semana passada que o plano entraria em vigor em janeiro.

De acordo com o texto, contas bancárias individuais estariam cobertas até 500 mil yuans (US$ 81 mil).
Atualmente, todos os bancos de depósito na China têm uma presumida garantia implícita total do governo. Isso permitiu que os bancos mantivessem
empréstimos ruins e que investidores fizessem investimentos arriscados, acreditando que o governo os ajudaria se necessário.
Autoridades chinesas disseram que o seguro de depósito, que está em discussões há duas décadas, poderia ajudar os bancos e seus
clientes a avaliar melhor os riscos e oferecer uma melhor proteção para a estabilidade financeira do país em caso de crise.
O seguro de depósito "vai proteger melhor os direitos dos depositantes" e manter "a confiança do público no sistema bancário da nossa
nação", disse o banco central, o Banco do Povo da China (PBoC), em comunicado que acompanha a minuta de plano. O banco central informou que
o plano vai "assegurar que os riscos serão descobertos mais cedo e que os riscos vão surgir com menos frequência".
Fonte: Revista Cobertura
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Novas regras para distribuição de seguros devem ser aplicadas no início de 2016
O presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), Pedro Seixas Vale,
afirmou hoje que as regras resultantes da nova diretiva comunitária sobre os distribuidores de
seguros, que terá “implicações em Portugal”, deverão ser aplicadas no início de 2016.
“É convicção, como foi aqui dito por parte do supervisor europeu e por parte da federação
europeia, que as novas regras resultantes da aprovação da diretiva comunitária para a regulação da
distribuição dos seguros deverão ser aplicadas no início de 2016”, disse Pedro Seixas Vale à
agência Lusa, no final da Conferência 'Distribuição de Seguros e Produtos Financeiros'.
A atual discussão que se está a fazer na Europa sobre a criação desta legislação
comunitária, como indicaram o coordenador do departamento de defesa/proteção de consumidores
da EIOPA, David Cowan, e o responsável do Mercado Único & Assuntos Sociais da Insurance
Europe (Federação Europeia de Seguradores e Resseguradoras), William Vidonja, vai ter ainda de
ser debatida pelos reguladores, pelas federações dos atores no mercado segurador e no Parlamento
Europeu. Um processo que deverá terminar “provavelmente em meados do próximo ano”, e nesse
caso, “as regras deverão ser aplicadas no início em 2016”, disse.

As principais alterações têm a ver, sobretudo, com a extensão da nova legislação a todos os distribuidores de seguros, com o facto de
obrigar a determinados níveis de formação mais elevados para as pessoas desempenharem a função de distribuidores e com a mudança de algumas
regras relativas aos modelos de remuneração dos distribuidores de seguros e a defesa dos consumidores.
Em Portugal, hoje em dia, há variadíssimos modelos de distribuição de seguros, desde a banca, corretores, mediadores até aos CTT – Correios de
Portugal.
“Todo este conjunto de instituições, para distribuírem seguros, vão ter de cumprir com as novas regras”, salientou Seixas Vale.
Fonte: Revista Cobertura

Encontro de “Amigos da CIS” cultua a memória da extinta seguradora e celebra a amizade entre
ex-funcionários

Em clima descontraído, a terceira edição do evento foi marcada pela emoção das lembranças de um período que o grupo faz
questão de perpetuar.
Até encerrar suas atividades em 1991, a Companhia Internacional de Seguros (CIS) conquistou mais que um lugar de destaque na
história do seguro brasileiro. A seguradora, que sempre esteve entre as maiores do país, liderando o ranking das independentes, com 10% de
participação no mercado e mais de 30 mil clientes, conquistou também a admiração e o respeito de muitos dos seus ex-colaboradores.
Prova disso é que parte deles, especialmente os que atuavam em São Paulo, decidiu se reencontrar para cultuar a memória da
companhia e estreitar os laços de amizade. Sob a organização de Adevaldo Calegari, atual mentor do Clube dos Corretores de Seguros de
São Paulo (CCS-SP) e que no passado atuou como executivo da área comercial da CIS no estado de São Paulo, o grupo já se reuniu três
vezes.
O mais recente encontro dos “Amigos da CIS”, nome escolhido para batizar o grupo, aconteceu no dia 19 de novembro, em almoço
do Terraço Itália, com a presença de mais de 30 pessoas. Em clima alegre e descontraído, os antigos colaboradores se divertiram bastante ao
relembrar episódios pitorescos da fase áurea da empresa.
Mário Marques, por exemplo, contou, em meio a risos, o apuro que passou ao retornar de viagem ao Rio de Janeiro e ter de explicar
as notas fiscais dos chopes que consumiu. Já Nivaldo Souza brincou ao relatar o quanto “sofria” no departamento de transporte, no qual atuou
entre 1985 e 1990. Brincadeiras à parte, ambos reconhecem a CIS como a “grande escola” de suas carreiras.
Um dos momentos mais emocionantes do encontro foi protagonizado por Rodolfo da Rocha Miranda, filho do presidente Celso da
Rocha Miranda, que trabalhou na CIS por 15 anos, atingindo o posto de diretor financeiro. “De minha parte, para preservar a memória da CIS,
estou escrevendo um livro sobre meu pai e até trouxe para vocês uma carta de despedida que ele escreveu quando vendeu a seguradora”,
disse.
Memorial CIS
Calegari concordou com Rodolfo, lembrando, inclusive, que havia um selo, colado em todas as apólices, cujo slogan era “CIS –
Técnica em primeiro lugar”. Ele, que há muito tempo sonha em criar um museu memorial da seguradora, contou que na década de 80 juntou
várias peças da empresa, incluindo o selo, e os enviou ao Rio de Janeiro para compor o acervo.
Além de tentar resgatar esse material, Calegari está juntando, atualmente, novas peças, como gravatas, chaveiros, bonés,
camisetas do time de futebol do grêmio da CIS e fotos. Estas últimas, ele pretende digitalizar e disponibilizar aos demais membros do grupo.
“Nossa ideia é tentar reunir um pouco dessas lembranças para perpetuar a memória da Internacional, na qual tivemos uma linda convivência”,
disse.
Calegari destacou outra iniciativa no sentido de resgatar a memória da CIS, que é a produção de um livro. Ricardo Viveiros e
Marcelo da Rocha Azevedo assumiram a tarefa de relatar na obra a história da seguradora, incluindo depoimentos de ex-funcionários.
Nesse ponto, Antonio Freiria, que fez longa carreira na CIS, informou que a seguradora se destacava não apenas pela atuação
técnica, como pela moderna visão de gestão de pessoas. “A CIS se preocupava com o desenvolvimento de seus recursos humanos. Ingressei
em 1982 no RH e, depois de concluir o curso de Direito, tive a oportunidade de atuar na área. Tanto que fiquei até o final e acompanhei a
liquidação. Foi terrível. Mas, é muito bom ser lembrado e estar junto de vocês”, afirmou.
Muitas lembranças
O advogado Avalcir Galesco divertiu o grupo com o relato de episódios da época em que atuava no Jurídico da CIS. Um, em
especial, envolveu a defesa brilhante de uma ação trabalhista, em que ele conseguiu um acordo bastante favorável para a seguradora.
“Mesmo assim, quanto voltei, o Falcão me pediu para justificar as notas fiscais das despesas da viagem. Enfim, ele também defendia
brilhantemente os interesses da CIS, assim como eu”, disse, recebendo os aplausos dos colegas.
Além de Calegari, outro ex-colaborador da CIS que tem se empenhado em reunir o grupo e divulgar os encontros é Florisvaldo dos
Santos. O Portal de Notícias, conhecido como “Blog do Florisvaldo - Informação com imparcialidade”, tem repercutido as reuniões, ajudado a
localizar ex-funcionários da CIS e até a responder dúvidas de antigos segurados, beneficiários, corretores e fornecedores.
“Recebo muitas perguntas sobre indenizações trabalhistas, indenizações de beneficiários, comissão de corretagem, oficinas e
prestadores de serviços. Mas não posso respondê-las com precisão por falta de informações sobre a massa falida. Não quero resolver os
problemas, mas apenas informar”, disse.
No encerramento do encontro, Calegari registrou o aumento do número de participantes a cada edição e já marcou a data para o
próximo, que será em março ou abril do próximo ano. “Espero que nossos encontros se perpetuem”, disse.
Fonte: Revista Cobertura Mercado de Seguros

A Lógica
As 10 + 1 leis essenciais para ter Sucesso Profissional com Seguro de Vida.
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Reflexões do Rhino
O que os Rinocerontes pensam!
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História de uma vida
Uma homenagem a Manuel Póvoas, esta biografia teve o intuito de deixar sua trajetória registrada para a
posteridade. Grande líder e precursor da Academia, nos moldes atuais, devíamos isso a ele e desejamos que na
eternidade ele possa de alguma forma receber esta nossa demonstração de afeto e do reconhecimento de seu
legado.

