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Liberty Seguros vence prêmio da Revista Cobertura na categoria de seguros de RCF para veículos

A Liberty Seguros foi vencedora da 17ª Edição do Prêmio Cobertura
Performance, na categoria seguro de RCF para veículo Auto, com o produto
Auto Consciente, realizado pela Revista Cobertura.
Todas as indicações para essa categoria foram definidas com base em
um estudo da consultoria Rating Seguros, encomendado pela revista Cobertura,
que levou em consideração a evolução da participação no ramo operado, o
histórico da companhia, a rentabilidade operacional: medida pelo indicador
sinistralidade (Sinistros Retidos/Prêmios Ganhos) e comissionamento (Despesas
de Comercialização/Prêmios Ganhos). A Rating Seguros é especializada em
estudos para as áreas de seguros, de previdência e de capitalização.

“É uma conquista importante receber o Prêmio Cobertura Performance pelo seguro Auto Consciente porque mostra que estamos no
caminho certo com uma oferta de produtos que atende as necessidades dos nossos clientes”, afirma o gerente de produto auto da companhia, José
Luís Nunes da Silva, que recebeu o prêmio na última segunda-feira, em São Paulo. O Prêmio Cobertura Performance é realizado desde 1997 e hoje
é considerado um dos mais importantes eventos do mercado de seguros, previdência e capitalização.
Fonte: Conteúdo
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Seguradora Líder-DPVAT lança campanha nacional aos 40 anos do Seguro DPVAT
Para comemorar os 40 anos do Seguro DPVAT a Seguradora LíderDPVAT, que administra do benefício no Brasil desde 2008, lançou ontem (1º) uma
campanha em revistas, jornais, rádios e televisão.
As peças apresentam a evolução do trânsito brasileiro, reflexo das
transformações pelas quais o País passou nas últimas quatro décadas. Novamente
apresentando o conceito do mundo amarelo, das placas de advertência no trânsito,
as peças mostram que o Seguro DPVAT não só acompanhou essas mudanças
como também sempre esteve ao lado de todos os brasileiros, que são cobertos pelo
benefício.

“O Seguro DPVAT é um benefício no qual todos os brasileiros têm direito no caso de acidente de trânsito. O grande desafio que nós temos
é passar uma mensagem compreensível a todas as classes sociais, idades e regiões do País. Temos a preocupação, também, de reforçar a
mensagem de que não é necessário recorrer a intermediários”, explica Ricardo Xavier, diretor-presidente da companhia.
Apenas nos seis primeiros meses de 2014, a Seguradora Líder-DPVAT realizou o pagamento de mais de 340 mil indenizações, 14% a mais
do que no mesmo período do ano anterior, o que representou um desembolso superior a R$ 1,7 bilhão em benefícios.
Fonte: Revista Apólice

Cresce ritmo de contratações no mercado de seguros
O mercado de seguros retomou o ritmo de contratações nos últimos meses,
conforme aponta o Guia Salarial 2015 da Robert Half, empresa líder em recrutamento
especializado com atuação em âmbito internacional. Entre outros motivos, o Guia
aponta que a chegada de novas empresas no Brasil, principalmente no segmento de
resseguros, tem demandado executivos, causando valorização salarial.
Outra fonte de novas vagas se concentra em posições de back office, que
oferece suporte ao aumento do volume de novos negócios e garante a qualidade dos
serviços de pós-venda. Os cargos em destaque, em seguradoras, são de gerente
comercial e de subscrição, subscritor, auditor de compliance e contador e, em
resseguradoras, diretor financeiro e de novos negócios, e subscritor.
Entretanto, a qualificação é uma das principais exigências das companhias. “A tendência, desde o início de 2014, tem sido o aumento dos
investimentos em formação de talentos, por conta da escassez de profissionais especializados, assim como pacotes variáveis mais agressivos”,
avalia Alberto Lopes, gerente de Divisão da Robert Half.
Com o objetivo de preparar profissionais para ocupar cargos de liderança, principalmente nos mercados de seguro e financeiro, a
Graduação em Administração da Escola deu início a mais um processo seletivo, para o primeiro semestre de 2015. São 50 vagas no Rio de Janeiro
(RJ) e 50, em São Paulo (SP).
O processo seletivo prevê quatro formas de acesso ao curso: prova de redação, a ser agendada no www.esns.org.br/processoseletivo, pela
taxa de R$ 30,00, em data e horário mais convenientes para o candidato, dentro de um calendário definido; aproveitamento da nota do ENEM;
solicitação de transferência externa; e apresentação de diploma de nível superior.
A Escola concede desconto de 20% para colaboradores de empresas conveniadas e de até 10% para não conveniadas, de acordo com o
número de alunos matriculados. A Instituição também participa do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), permitindo aos alunos financiar até
100% do curso, com 18 meses de carência após a conclusão para iniciar o pagamento.
Reconhecimento. A Graduação em Administração da Escola conquistou excelente desempenho no último Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (Enade), recebendo nota máxima, 5, na capital paulista, e 4, na fluminense. Com o resultado, o curso foi
alçado ao segundo lugar no ranking das melhores faculdades do município de São Paulo e sexto, na capital fluminense. Mais informações no
www.esns.org.br/processoseletivo.
Fonte: Funenseg
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ICSS sobe mas permanece negativo
O Índice de Confiança e Expectativas do Setor de Seguros (ICSS),
levantamento realizado pela FENACOR, teve forte aumento em novembro, mas não
foi suficiente para afastar a percepção de pessimismo do mercado. No mês passado,
o índice avançou para 79,9%, 6,8 pontos percentuais acima dos 73,1% apurados em
outubro.
Para o coordenador técnico do estudo, Francisco Galiza, o pessimismo
permanece, mas, agora, “em menor intensidade”. Segundo ele, o ICES - Índice de
Confiança e Expectativas das Seguradoras (ICES) – também teve uma melhora
expressiva em novembro, sendo registrada a maior variação percentual em um só
mês, desde que o indicador foi criado, há mais de dois anos. “O valor atingiu 84,3,
com o principal ganho ocorrendo nas expectativas quanto ao futuro da economia
brasileira”, explica o consultor.

Nos outros indicadores calculados (ICER, ICGC e ICSS), também houve avanços, seguindo a mesma tendência favorável. A maior variação
foi apurada no ICGC, que indica o grau de expectativa das grandes corretoras de seguros, o qual passou de 69,4 para 80,5 entre os dois períodos
pesquisados. Houve também um aumento do nível de confiança dos resseguradores, medida pelo ICER, que passou de 73,1% para 75,1%.
Fonte: CNseg
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“Fórum Exame – O Futuro da Saúde”
Evento discute temas que impactam no setor de seguros, como a maior
longevidade da população, e os desafios e oportunidades que envolvem o futuro da
saúde mundial.
Incentivar o debate sobre o futuro da saúde, a partir da análise de temas
como as consequências da maior longevidade, o custo da saúde, o envelhecimento
da população brasileira, o impacto da tecnologia para a saúde humana e a
longevidade, entre outros, é o objetivo principal do Fórum Exame – O Futuro da
Saúde. O evento está sendo realizado hoje, 1ª de dezembro, em São Paulo (SP), e
conta com o patrocínio do Grupo SEGURADOR BB E MAPFRE.
O evento é o terceiro e último de uma série de fóruns promovidos pela
Revista Exame em 2014 – nas edições anteriores, os temas abordados foram
Infraestrutura e Sustentabilidade.

O fórum contará com a presença de CEOs e empresários de diversos setores da economia, além dos palestrantes:
! Gonzalo Vecina Neto – superintendente corporativo do Hospital Sírio-Libanês.
! Michele Caputo Neto – secretário de Estado da Saúde do Paraná.
! Alexandre Kalache – presidente no Brasil do Centro Internacional da Longevidade.
! João Ladislau Rosa – presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo.
! Marcio Coriolano – presidente da FenaSaúde.
“Os temas discutidos nesse evento são externalidades que impactam no setor de seguros e no nosso negócio. Daí a importância da nossa
participação como principal patrocinador, para reforçar a integração da sustentabilidade em nossa agenda estratégica e o alinhamento com temas de
interesse do país”, explica Fátima Lima, executiva de Sustentabilidade do GRUPO.
Fonte: CDN Comunicação
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CCS-SP promove almoço com Marco Antonio Rossi
Para encerrar com chave de ouro o ciclo de eventos realizados pelo
Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP), a entidade promove
a última edição do seu tradicional almoço com o presidente da Bradesco
Seguros, da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) e da
Federação Interamericana de Empresas de Seguros (Fides), Marco Antonio
Rossi. O evento aconteceu nesta terça-feira (02/12) no Circolo Italiano, em São
Paulo, às 12h.
Na oportunidade, Marco Antonio Rossi ministrou palestra sobre temas
atuais de interesse do Mercado de Seguros, incluindo os 50 anos da
promulgação da Lei 4.594/64, que regulamenta a profissão de Corretor de
Seguros.
Fonte: CQCS
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ANSP lança novo boletim Opinião Acadêmica
Com a contribuição dos Acadêmicos Voltaire Giavarina Marensi, Miguel Roberto
Soares Silva e Jorge Abel Peres Brazil, a Academia Nacional de Seguros e Previdência –
ANSP lançou esta semana a 31ª edição do Boletim Opinião Acadêmica.
Voltaire Giavarina Marensi discorre sobre a desarmonia entre o Código Civil, as
Resoluções da SUSEP e Código de Defesa do Consumidor no que diz respeito ao seguro
de vida em grupo. Em seu artigo “A não venovação do contrato de seguro de vida em
grupo”.o Acadêmico destaca que é urgente a realização de estudos aprofundados,
revisões e edições destas normas para evitar prejuízo a inúmeros segurados, que na sua
maioria é composta por idosos que contribuíram por uma vida inteira visando proteger a
família por ocasião de seu falecimento.

Buscando referência em seus mestres no mercado de seguros, Miguel Roberto Soares Silva é provocativo ao afirmar em seu artigo “Será
que meus mestres me ensinaram errado?” ao comentar que a indústria hoje está mais restritiva na aceitação de determinados riscos.
Em seu texto “Desafio para indústria de seguros”, Jorge Abel Peres Brazil aborda as mudanças nas iniciativas de terceirização para atender
às novas demandas do mercado.
A newsletter com a íntegra dos artigos pode ser acessada pelo link http://www.oficinadotexto.com.br/ansp/boletim031/
Fonte: ANSP
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Seguro Garantia cresce 24% no ano até outubro, diz Susep
O mercado de Seguro Garantia movimentou R$ 1,1 bilhão em prêmios de
janeiro a outubro, montante 24,0% maior que o visto um ano antes, de R$ 872,8 milhões,
segundo dados disponibilizados nesta segunda-feira, 01, pela Superintendência de
Seguros Privados (Susep). Neste período, de acordo com o consultor Luiz Roberto
Castiglione, a concorrência entre as seguradoras se acirrou de forma importante.
Em relatório ao mercado ele destaca o crescimento da seguradora do BTG
Pactual, cuja participação saltou de 5,59% do mercado em 2013 para 17,20% neste ano.
"Em outubro, sua produção somou R$ 62,3 milhões superando a ainda líder JMalucelli em
quase 1,5 vez e foi líder do mercado com 35,1% de market share", destaca Castiglione,
em relatório ao mercado.

Para 2015, segundo ele, a tendência é de que o mercado de Seguro Garantia continue acirrado o que deve refletir em mudanças no ranking
deste segmento. O consultor cita ainda o impulso que a área terá por parte da garantia judicial após inserção na lei de execuções fiscais na medida
provisória 651. Na visão de especialistas, esse era o impeditivo que faltava ser retirado para que as apólices de garantia judicial fossem aceitas sem
restrições por juízes nas esferas municipal, estadual, federal e administrativa.
De janeiro a outubro, a liderança do mercado de Seguro Garantia no Brasil permaneceu nas mãos da JMalucelli, com mais de R$ 246
milhões em prêmios, de acordo com dados da Susep, com fatia de 22,75%. A seguradora do BTG Pactual vem em seguida com quase R$ 186
milhões emitidos e market share de 17,20%, Pottencial, com R$ 107,5 milhões, e Austral, com R$ 86,3 milhões. A quinta colocação, segundo a
Susep, ficou com a Swiss Re que emitiu quase R$ 65 milhões no período de referência.
Fonte: Revista Cobertura

Robert Bittar é homenageado em evento internacional de corretores de seguros
O presidente da Escola Nacional de Seguros, Robert Bittar, foi
homenageado durante o II Foro de Alta Mediación Aseguradora (FAMA),
organizado pela Fenacor e pelo Grupo ADI, da Espanha. O evento aconteceu
na última quinta-feira, 27 de novembro, no hotel Windsor Atlantica, em
Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ).Bittar recebeu o prêmio FAMA
Internacional por sua atuação à frente da Escola, que impulsiona o
crescimento do mercado de seguros brasileiro através da qualificação de seus
profissionais. “Fiquei extremamente orgulhoso com essa homenagem, pois é
um reconhecimento ao trabalho de toda a diretoria e corpo de colaboradores
da Escola”, declarou.

O executivo, que também é vice-presidente da Fenacor, participou de painel sobre as responsabilidades do corretor de seguros na
construção do mercado e no desenvolvimento social. Ele destacou a formação técnico-profissional, exigida por lei, como um dos fatores que contribui
para melhor atuação dos corretores no Brasil, e que a exportação desse modelo para outros países da América Latina vem sendo estudada pela
Fides e Copaprose.
O dirigente da Escola também ressaltou a importância da categoria para a distribuição e cultura do seguro no Brasil. Segundo ele, os 57 mil
corretores e as 31 mil empresas corretoras em atividade no País (dados Susep de 2014) são responsáveis por 85% das vendas do mercado
nacional, o que contribui para valorizar a imagem do setor e torná-lo cada vez mais conhecido pela sociedade.
Bittar finalizou sua participação com um alerta para o que considera um dos mais importantes desafios atuais do profissional de corretagem.
“O corretor não será o único a comercializar seguros no futuro. Por isso, devemos aproveitar oportunidades que se apresentam antes que outros
canais o façam. A venda de seguros através dos meios remotos é uma realidade e deve ser protagonizada pelo corretor”, ressaltou.
Fonte: Funenseg
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Mercado de Saúde Suplementar avança 4% e totaliza 71,9 milhões de beneficiários
Levantamento da FenaSaúde, com base em dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), aponta que, no acumulado de 12
meses seguidos e 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 país.
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,” afirma Coriolano.
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 vidas.
Fonte: FENASAÚDE

Seguradoras Aviva e Friends Life fecham termos para fusão de US$8,8 bi
Londres (Reuters) - A seguradora britânica Aviva fechou os termos para
uma aquisição de 5,6 bilhões de libras (8,8 bilhões de dólares) da rival Friends Life
em um acordo em ações que cria uma líder de mercado com 16 milhões de
clientes de seguro de vida.
Analistas afirmaram que as economias de custos da combinação são maiores que
as esperadas, mas podem levar vários anos para serem alcançadas.
A Aviva disse que a companhia fruto da fusão deve gerar 600 milhões de
libras em fluxo de caixa extra por ano e cerca de 225 milhões de libras em
economias de custos anuais ao fim de 2017.
Andy Briggs, atual presidente-executivo do grupo Friends Life, se tornará
presidente-executivo da Aviva UK Life, e Mark Wilson continuará como presidenteexecutivo do Aviva Group.

Wilson disse em uma teleconferência que provavelmente haverá cortes de postos de trabalho, mas não deu uma estimativa.
A fusão tem o apoio de Clive Cowdery, que fundou a Friends Life em 2008 quando ela era conhecida como Resolution.
Detentores de cada ação da Friends Life receberão 0,74 nova ação da Aviva, o que avalia a companhia em 5,6 bilhões de libras, valor
inalterado em relação ao revelado no dia do anúncio de que havia planos de realizar uma fusão, em 24 de novembro.
Acionistas da Friends Life também receberão um segundo dividendo interino de 24,1 pences por ação. A Aviva disse que propôs pagar um
dividendo final de 12,25 pences para 2014, alta de 30 por cento em relação ao ano passado.
Às 08h19, as ações da Aviva subiam 3 por cento na bolsa de Londres, enquanto as da Friends Life ganhavam 5,1 por cento.
Fonte: Revista Cobertura
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Após esposa morrer, coreano ganha R$ 20 milhões com seguro de vida
Homem é acusado de assassiná-la ao bater o carro em um
caminhão
Um homem sul-coreano foi preso após a suspeita de ter assassinado
sua esposa grávida em um acidente de carro. A suspeita ocorreu porque a
esposa estava drogada - havia ingerido pílulas - e ele retirou 26 apólices de seu
seguro de vida, no valor de £5 milhões (cerca de R$ 20 milhões).

O homem, de 45 anos e cujo sobrenome é Lee, é acusado de ter fornecido pílulas para dormir à esposa, que estava grávida de sete meses,
e de ter batido deliberadamente o carro em um caminhão estacionado, enquanto ela cochilava no banco do passageiro. O caminhão, de 8 toneladas,
estava estacionado em uma faixa de emergência e o acidente ocorreu às 3h40 da manhã. Segundo o Daily Mail, citando relatos da mídia sulcoreana, ela não estava usando cinto de segurança e morreu na hora. Já Lee sofreu apenas ferimentos leves e alegou que havia cochilado no
momento do acidente. Os jornais coreanos afirmam que Lee correu para uma série de empresas, assim que a esposa faleceu, para retirar o seguro
de vida.
A polícia estava considerando a morte como acidente e havia arquivado o caso até descobrir sobre os seguros de vida - em que ele teria
desembolsado £ 5 milhões (cerca de R$ 20 milhões). Uma TV coreana afirmou que é impossível que o homem tenha conduzido o carro naquela
determinada direção se ele estava cochilando. Segundo o Daily Mail, câmeras que gravaram o acidente mostram os faróis do carro em movimento
em um ritmo constante e em linha reta em direção ao carro estacionado. Lee negou a acusação de assassinato.
Fonte: Epocasnegocios.globo.com

Entenda o Seguro Garantia (ParteI)
O que é?
O seguro garantia cobre o risco de uma das partes de contratos públicos, privados ou de licitações não cumprir prazos e custos
previstos. Oferece coberturas que garantem, também, risco de inadimplência do devedor em processos judiciais e administrativos de diversas
naturezas, podendo ser utilizado para depósitos judiciais.
A conclusão e entrega de obras públicas ou privadas ou da fabricação / fornecimento de materiais ou de prestação de serviços
estão garantidos com esse tipo de seguro. Os contratos especificam as obrigações e direitos do segurado (dono da obra e beneficiário da
apólice) e do tomador (responsável pela construção, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços).
Valores segurados elevados são característicos do seguro garantia, o que implica resseguro obrigatório.
Com a cobertura desse seguro são menores as exigências na concessão de financiamento para execução de obras, fabricação de
bens e prestação de serviços – muitas vezes superior ao patrimônio da empresa contratada.
Ao emitir a apólice, a seguradora se torna corresponsável pelo fiel cumprimento do contrato principal, o qual especifica as
obrigações e direitos do segurado (dono da obra e beneficiário da apólice) e do tomador (responsável pela construção, pelo fornecimento de
bens ou pela prestação de serviços).
No caso de inadimplência ou insolvência do tomador, o seguro garantirá a substituição da empresa contratada por outra ou o
pagamento dos prejuízos ocorridos, até o valor da importância segurada pela apólice. Dessa forma, a conclusão do projeto está garantida
porque a cobertura é contratada até a assinatura do termo de entrega por parte do comprador.
Qual é a estrutura do seguro garantia?
A operação do seguro garantia é complexa e está mais vinculada aos negócios financeiros do que às transações tradicionais do
mercado segurador. A seguradora estará expondo seu patrimônio aos riscos de perda de liquidez e quebra dos tomadores de financiamentos,
como também aos riscos de insolvências na hipótese de recessão ou depressão econômica.O seguro garantia envolve três partes
contratantes: segurado, seguradora e tomador de financiamento.

Tomador (contratado) Pessoa jurídica que assume com o segurado a
responsabilidade de construir, fornecer bens ou prestar serviços por meio de um
contrato (principal) que define as obrigações a serem cumpridas. Ele é cliente e
parceiro da seguradora que garantirá os seus serviços. Nessas condições, ele é o
risco e o interessado em cumprir o contrato, e também quem paga o prêmio da
apólice, já que é o responsável pelas obrigações contratadas;
Segurado (contratante) Pessoa jurídica ou física que contrata a
execução de uma obra, o fornecimento de materiais ou a prestação de serviços.
Ele é o credor de uma obrigação em discussão judicial ou administrativa ou o
dono da obra ou aquele a quem serão entregues os bens ou serviços contratados.
É o beneficiário da apólice; e

Seguradora Responsável pela emissão da apólice de seguro e garantidora do cumprimento das obrigações do tomador, contratadas
pelo segurado ou das obrigações decorrentes de discussões judiciais e administrativas
Leia mais em: http://www.tudosobreseguros.org.br/sws/portal/pagina.php?l=352

