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Mensagem de Final de Ano

Mais um fim de ano está chegando. Momento de pararmos para refletir sobre o ano que
passou.
Por isso, nós do SINDSEG RS gostaríamos de agradecer a todos que estiveram conosco
em 2014, e desejar que em 2015 possamos ter um ano ainda melhor com muitas realizações.
A todos os colegas Corretores, Seguradores e Prestadores de Serviços desejamos um
novo ano repleto de alegria, amor, felicidade e esperanças.
Que o ano de 2015 seja ainda melhor do que o que passou.
Feliz Natal e Ano Novo !!!!

-Alberto Muller da Silva
Diretor Comercial da Yasuda Marítima Seguros
e Vice-Presidente do SINDSEG RS

MBM realiza encontro de conhecimento integrado
O MBM Seguro de Pessoas promoveu, no dia 28 de novembro, o 1º
Encontro de Conhecimento Integrado da Diretoria Operacional. O evento reuniu
colaboradores, na sede do Grupo, em Porto Alegre, para troca de informações
sobre os aspectos legais que envolvem o negócio de seguros.
O assessor jurídico, Julio de Carvalho Machado, e o gerente jurídico,
Rafael Kalil dos Santos, palestraram sobre os aspectos legais que norteiam os
procedimentos operacionais.

Conforme a gerente de regulação, Caróli Trindade Leite a iniciativa do evento partiu da necessidade de aporte jurídico para garantir a
atuação segura, preventiva e qualificada das atividades desenvolvidas pelas áreas técnicas. “O encontro foi proveitoso e pudemos sanar algumas
dúvidas quanto à lei e jurisprudências que impactam diretamente na atuação operacional e nos negócios”, diz.
Fonte: Ampliare Comunicação
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Liberty Seguros vence seis categorias no 15º Prêmio Bandeirante
Eleita uma das melhores companhias do mercado segurador, a Liberty
Seguros conquistou no 15º Prêmio Bandeirante seis troféus nas categorias:
Atendimento Operacional nos ramos Benefícios e Automóvel; Atendimento
Comercial no ramo Automóvel; Atendimento a Sinistro no ramo Automóvel; Cia
Seguradora Todos os Ramos; e Atendimento a Sinistro no ramo de Benefícios.
Promovido pelo Sincor – Go, esta edição foram reconhecidas as companhias que
mais se destacaram em seu ramo de atuação.
Mais uma vez a Liberty Seguros foi premiada pelo reconhecimento,
confiança e comprometimento de sua equipe, em especial os times da filial Goiânia
e Itumbiara que buscam atender com qualidade o mercado goiano. O evento foi
realizado no último dia 19, em Goiás.

O gerente filial da Liberty Seguros, Clóvis Roberto Martins Machado, atribuiu o resultado alcançado ao atendimento de qualidade não só ao
canal do corretor, mas também ao cliente final que é o segurado. “Talento individual ganha jogo, mas coletividade ganha campeonato”, destaca ele.
Clóvis Roberto acredita que a homenagem se deu ao reconhecimento do trabalho em equipe e o suporte que a Liberty Seguros oferece ao
mercado de seguros com inovação de produtos e investimentos em tecnologia. “A solidificação da companhia é fruto do comprometimento, respeito e
confiança que o nosso time passa para os parceiros de negócios”, finaliza.
Fonte: CQCS
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Economia de água também garante desconto no seguro
A Porto Seguro começa a oferecer descontos para quem comprovar iniciativas que
ajudam a economizar água. O benefício é válido na contratação ou renovação de seguros
residenciais, empresariais e de condomínios.
Para seguros residenciais, o desconto será de 10%. Já os condomínios e empresas
terão uma redução de 5% no valor do seguro. Para garantir a vantagem, será necessário uma
economia igual ou superior a 20% em relação ao consumo médio mensal de água no imóvel,
informado com o número de instalação fornecido pela empresa de abastecimento da região
(disponível na conta de água) e o CPF/CNPJ do titular da conta.
Segundo Edson Frizzarim, diretor de Ramos Elementares da empresa, o benefício
pode despertar mais pessoas e empresas a encontrar formas de preservar o recurso
indispensável à vida humana. “Seja com iniciativas simples e amplamente conhecidas, seja
com o uso de recursos mais elaborados, o importante é participar desse esforço coletivo para
poupar água e garantir o abastecimento em meio à estiagem”, explica ele.

O desconto é válido para todo o País e abrange os produtos Porto Seguro Residência – Habitual, Veraneio e Premium; Porto Seguro
Condomínio; e Porto Seguro Academias, Bares e Restaurantes, Clínicas e Consultórios, Empresa, Escolas, Estética e Beleza, Pet Shop e Clínica
Veterinária.
Fonte: Revista Apólice
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Você sabe como é determinada a velocidade máxima de uma via? Confira nosso vídeo!
A velocidade máxima de uma via é determinada a partir de uma análise de diversos fatores como geometria da estrada, fluxo de veículos e
pessoas, condições de tráfego, se a pista é simples ou dupla, etc. Por isso, é importante respeitar a sinalização, pois a velocidade é estabelecida de
forma que todos os usuários das ruas e estradas fiquem em segurança. Além disso, é importante lembrar que as placas sinalizando as velocidades
máximas servem apenas como parâmetro, pois, se estiver chovendo, por exemplo, a velocidade deve ser reduzida.
É importante dirigir de maneira consciente também quando estiver em áreas em que o fluxo de pessoas é muito grande, como perto de
escolas e hospitais. E, em locais em que há a presença de animais, redobrar a atenção.
Confira no vídeo abaixo mais algumas informações sobre a velocidade máxima das vias, bem como dicas para evitar acidentes:
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FRKx2dHHkdA
Fonte: Equipe DPVAT – Seguradora Líder

Falecimento do prezado Caleffi
Ontem foi um dia triste para o Mercado de Seguros do Rio Grande do Sul. Perdemos um grande profissional como
Segurador, Operador de seguros, corretor, completo e intocável cidadão.
Esteja com Deus meu amigo Luiz Felipe Caleffi.
Os atos fúnebres ocorrerão no Crematório Metropolitano São José (Av. Professor Oscar Pereira, 584) das 11h às 16h.

Comissão rejeita apólice obrigatória no ramo vida
O projeto de lei que obriga as empresas, independentemente do porte e do setor de
atuação, a contratar seguro de vida para seus empregados sofreu o primeiro revés na Câmara
dos Deputados. A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou parecer do relator
Antônio Balhmann (Pros-CE) pela rejeição, tal como recomendou o deputado Vinícius Gurgel
(PR-AP) em 2013, quando também relatou a matéria. O PL, sujeito a apreciação conclusiva
pelas comissões, está agora em análise na Comissão de Seguridade Social e será submetido
ainda à de Finanças e Tributação e à de Constituição e Justiça.
Em sua justificativa, o relator Antônio Balhmann considera o PL 3.007, de dezembro
de 2011, cuja autoria é do deputado licenciado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), extremamente
abrangente, estendendo a obrigação a todas as pessoas jurídicas, inclusive às que lhes são
legalmente equiparadas, inscritas no CNPJ (microempresas, empresas de pequeno porte,
empreendedores individuais, prestadores de serviço e uma série de outros negócios que
beiram a informalidade), muitas sem capacidade econômica que permita sequer a contratação
formal de trabalhadores, “quanto mais em incorrer em custos com essas obrigações
adicionais”.

Seguro social
Antes, ele lembra que pelo PL o seguro deve ser financiado pelos empregadores, mas subsidiado pelo Estado, via dedução no imposto de
renda Argumenta, em seguida, que as empresas hoje já recolhem obrigações legais previdenciárias cujo principal objetivo é o de justamente conferir
proteção ao empregado e à sua família e cita auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, benefício de prestação continuada da
Assistência Social para deficientes e idosos e pensões por morte. “Em suma, as contribuições para o sistema de Seguridade (Social) já são a
contratação de seguro social, pago ao beneficiário (ou familiares), quando há perda de capacidade para o trabalho, seja por doença, invalidez, idade
avançada ou morte”, relata Antônio Balhmann.
Fonte: Jornal do Commercio - RJ
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Adesão ao seguro Auto ainda é baixa no Brasil
Com uma frota de mais de 47 milhões de veículos em circulação, o Brasil
ainda é tímido quando o assunto é seguro Auto. Para avaliar o cenário, a Minuto
Seguros estabeleceu uma relação entre o número de veículos em circulação e o de
segurados.
A empresa utilizou os dados obtidos no site da Superintendência de
Seguros Privados (Susep) entre o segundo semestre de 2006 e o primeiro de 2013
para estimar o volume de carros segurados, e, para acompanhar a evolução da
quantidade de automóveis nas ruas, se baseou nas estatísticas da frota de veículos
disponibilizada no site do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
“Percebemos como esta relação entre frota circulante e segurada é
sensível. Fazendo um exercício simples: se em vez de termos no Brasil um veículo
com seguro a cada três, passássemos a ter um a cada dois, o número de veículos
com seguro cresceria aproximadamente 10 milhões. Se as vendas de veículos
continuarem crescendo, este número será ainda maior”, declara Marcelo Blay, sóciodiretor da Minuto Seguros.

O comportamento desta relação pode ser analisada no gráfico. Os números representam a quantidade de carros em circulação para cada
carro segurado, lembrando que, quanto menor o número mostrado, mais veículos segurados teremos.

“Se pegarmos os dados do segundo semestre de 2006, para cada
três veículos em circulação, um deles tinha seguro. Se observarmos o
primeiro semestre de 2013, para cada 3,6 veículos nas ruas, apenas um
possuía seguro. Isto é, temos mais veículos nas ruas sem seguro do que há
uns anos”, explica Blay.
Porém, ao se analisar o gráfico, nota-se pouca variação e os
números parecem relativamente estáveis ao longo do período analisado de
sete anos. A relação basicamente não se alterou, visto que em nove dos 14
semestres analisados a proporção foi de 3,2 ou 3,3 carros para cada veículo
com seguro. Segundo o sócio-diretor, esta estabilidade não pode ser
comemorada.

“Precisamos ajudar a disseminar a cultura de seguros no Brasil e sua importância. Quanto mais pessoas ingressarem no mercado, mais
baratas tendem a ser as apólices para todos. Além disso, os seguros são uma excelente alternativa de poupança: quanto dinheiro as pessoas teriam
que guardar para custear um infortúnio como o roubo de um carro ou o tratamento de uma doença grave, no caso do seguro de saúde?”, questiona
Blay.
Fonte: Revista Apólice
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Celent apresenta relatório sobre inovação em seguros
A Celent apresentou um relatório para o mercado de seguros da América
Latina, que produziu o resultado que mais de 95% das seguradoras reconhecem a
inovação como crítica e importante para sua estratégia. A mercantilização
crescente, a necessidade de aumentar a velocidade para chegar ao mercado,
múltiplos canais de distribuição e aumento das expectativas dos consumidores, são
alguns dos desafios que exigem inovações que oferecem novas competências
empresariais ¿Mas como as organizações lideres com sucesso identificam e
implementam mudanças significativas no negócios e na tecnologia? O que
realmente funciona no que diz respeito ao planejamento de negócios, tecnologia e
onde estão as oportunidades de melhoria? Em seu novo relatório, “Inovação em
seguradoras na América Latina”, a Celent estende esses esforços examinando em
detalhes as tendências na América Latina.

O relatório é baseado numa pesquisa com mais de 40 seguradoras. Os objetivos da mesma foram: 1) observar a importância da inovação
na estratégia de negócios de hoje; 2) identificar os principais benefícios da inovação em processos de seguradoras e 3) detalhar as barreiras comuns
na implementação. “Praticamente todos os entrevistados identificaram a inovação como parte importante ou essencial de sua estratégia corporativa”,
disse Mike Fitzgerald, analista sênior do sector de seguros da Celent e co-autor do relatório. “No entanto, a maioria deles também observou que o
mercado de seguros como um todo tende a ficar atrás de outras indústrias na implementação bem sucedida de tecnologias e processos inovadores.
É evidente que há muito trabalho a ser feito pelas empresas que querem se destacar nesta área”. “Estamos satisfeitos por, mais uma vez, pela ampla
representação geográfica dos que responderam à enquete”, enfatiza Luis Chipana analista do sector Insurance Celent e co-autor do relatório. “As
seguradoras na maioria dos mercados participaram e estamos confiantes de que a informação fornece uma foto atual de como eles estão realizando
esta importante iniciativa.” “A esmagadora maioria das seguradoras reconhece a importância da inovação, mas ficam para trás em execução”, diz
Juan Mazzini, analista sênior da Celent sector seguro e co-autor do relatório. “Uma cultura da inovação precisa ser construída rapidamente no DNA
das seguradoras se eles querem tirar vantagem das oportunidades que as novas tecnologias trazem para a indústria; caso contrário, as
oportunidades se tornaram ameaças nas mãos da competição “.
Fonte: Sonho Seguro
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Bradesco Saúde marca presença em Fórum da Anaph
O presidente da Bradesco Saúde e da Mediservice, Marcio Coriolano, participa hoje, 3 de dezembro, do Talk show “Saúde Suplementar no
Brasil – precisamos de reforma?” promovido pela Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp). A palestra faz parte do Fórum Internacional
Horizontes Anaph, a ser realizado nos dias 3 e 4 de dezembro, em São Paulo. O tema desta edição é “Governança Clínica: o desafio da
sustentabilidade dos hospitais brasileiros”.

O evento reunirá profissionais da área de saúde, gestores e administradores dos hospitais membros da Anahp, além de diretores e presidentes de
entidades representativas do setor brasileiro de saúde. São esperadas cerca de 500 pessoas durante todo o Fórum, que tem o objetivo de debater
questões do atual modelo de gestão hospitalar e os novos rumos desse sistema, buscando futuras melhorias para aperfeiçoar os serviços e o
atendimento aos segurados na rede privada.
Fonte: Diferencial M.K.T.
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Seguros de autos em expansão
De acordo com a Susep, é da Bradesco Seguros a maior expansão registrada
no mercado nacional de seguro de automóveis, com 34,1% entre janeiro e setembro,
sobre igual período do ano passado, e faturamento de R$ 3,16 bilhões em prêmios. Com
uma frota segurada de 1,7 milhão de veículos e expansão em todas as regiões, o
sucesso no segmento reflete, na avaliação do Grupo Bradesco Seguros, a evolução do
modelo de precificação e a estratégia comercial adotada pela seguradora com a
integração de suas áreas comerciais em uma única estrutura de vendas multirramo.
Fonte: Revista Cobertura

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Evento esclarece impactos do FATCA sobre setor de seguros

O Instituto Febraban de Educação (INFI), com apoio da Escola, promove,
no dia 4 de dezembro, a Conferência “FATCA Seguros e Previdência Privada”, em
São Paulo (SP). O objetivo é capacitar profissionais do mercado de seguros brasileiro
para atender às exigências do Foreing Account Tax Compliance Act (FATCA).
Promulgado em 2010, o FATCA é uma lei norte-americana, que visa reduzir
a evasão fiscal nos Estados Unidos. Ela prevê o reporte de instituições estrangeiras,
financeiras ou não, às autoridades fiscais daquele País sobre transações de seus
cidadãos e instituições (conhecidos como US persons) que atuem no exterior.

Embora a adesão não seja obrigatória, as instituições que mantêm negócios com as US persons poderão sofrer penalidades se não
atenderem a tais exigências, como por exemplo, a retenção de maiores alíquotas de impostos sobre os ganhos de suas aplicações financeiras no
mercado norte-americano. Pelo regulamento, o envio de dados ao governo dos Estados Unidos deverá começar em 2015.
No evento, serão esclarecidas as normas, os procedimentos e requisitos para implantação, além dos reflexos sobre as empresas de
seguros e os respectivos produtos. Informações e adicionais estão disponíveis no link acima e aqueles que usarem o código 5123763819 terão 15%
de desconto sobre o valor da inscrição.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3186-6962 ou através do e-mail comercial.educorp@infi.com.br.
Fonte: Funenseg

CNseg lança sua Revista Jurídica de Seguros
A publicação, que pretende contribuir para o estudo do Direito do
Seguro, trará textos jurídicos sobre seguro, previdência complementar aberta
e capitalização, além de outros temas correlatos, com destaque para
doutrinas, legislações e jurisprudências relacionadas ao setor. O lançamento
da revista, que conta com o apoio da Comissão de Seguro e Resseguro da
OAB/RJ, aconteceu em meio a um coquetel e uma mesa redonda com autores
de artigos da revista, precedida por palestra do professor Diogio de
Figueiredo.
Fonte: CNseg

Seguradoras de carros prometem descontos se você dirigir no estilo Big Brother
Empresas seguradoras de todo o mundo estão prometendo tarifas mais
baixas para a cobertura automotiva. O truque é que elas querem instalar o
equivalente a uma caixa preta de avião para monitorar como e onde você dirige.
Aplicativos de smartphone e aparelhos que gravam dados de viagem e
do veículo deverão se infiltrar no ramo de seguros automotivos em um ritmo
rápido, impulsionados por descontos de até 30 por cento. A consultoria Oliver
Wyman prevê que o uso de dados pelos seguros automotivos para estabelecer
preços crescerá 40 por cento ao ano e se tornará um mercado de US$ 3,6 bilhões
até 2020. Para as seguradoras, a tecnologia fornecerá informações refinadas a
respeito do estilo de direção de um indivíduo, o que inclui dirigir em alta
velocidade para evitar um sinal vermelho, com o objetivo de melhorar os retornos
neste segmento competitivo.

Para os motoristas, o monitoramento estilo Big Brother oferece tarifas mais baixas e resposta mais rápida na eventualidade de um acidente,
incluindo assistência médica e reparos. Em qualquer caso, o distanciamento em relação à prática padronizada de classificar os clientes por idade e
histórico de direção pode ser inevitável.
Briga pela participação
“Em breve isso se tornará padrão no mercado”, disse Domenico Savarese, que dirige os esforços de informações veiculares da Zurich
Insurance Group AG, empresa que oferece cobertura automotiva para cerca de 15 milhões de motoristas em até 30 países. Considerando que os
automóveis estão cada vez mais equipados para reunir e transmitir dados, “o seguro automotivo, por definição, precisará mudar”.
A cobertura automotiva na Europa gera cerca de 130 bilhões de euros (US$ 160 bilhões) de receita de prêmios por ano, a maior do
segmento depois do seguro de vida. Como o seguro automotivo está em grande parte padronizado, as seguradoras brigam por participação de
mercado com tarifas mais baixas.
Fabricantes de veículos como Volkswagen AG e BMW estão construindo carros mais conectados para adicionar recursos que alertam
outros veículos a respeito de congestionamentos e, em última análise, para facilitar a direção autônoma. As reguladoras também estão reforçando a
disseminação da tecnologia. A legislação da União Europeia exigirá que os carros novos tenham um sistema que notifica automaticamente os
serviços de emergência após um acidente sério, transmitindo informações básicas a respeito da localização do acidente, mesmo se o motorista
estiver inconsciente.
Embora o seguro automotivo baseado no usuário responda por menos de 5 por cento do mercado, a fatia deverá aumentar para 26 por
cento nos EUA e para 38 por cento no Reino Unido até 2020, segundo um estudo de novembro da Roland Berger Strategy Consultants.
“Nós acreditamos que isso acabará sendo imparável”, disse Jürgen Thiele, sócio da Roland Berger Strategy Consultants. “Isso será um
padrão de mercado, mesmo se algumas das antigas tarifas permanecerem”.
Fonte: Sonho Seguro
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Um quinto das seguradoras ainda não cumpre novas regras de solvência
Um quinto das seguradoras a operar no mercado nacional não cumpre
ainda as novas regras de solvência que vão entrar em vigor em 2016, revela um
exercício divulgado esta sexta-feira pelo Instituto de Seguros de Portugal (ISP). O
supervisor diz que várias empresas do setor devem atuar no sentido de
diversificar a carteira de ativos.
O ISP publicou em 28 de novembro, os resultados do Estudo de Impacto
Quantitativo Nacional, um exercício que quis perceber até que ponto as
seguradoras a operar no mercado português estão preparadas para o novo
regime de solvência – chamado Solvência II – que entra em vigor no início de
2016 em toda a Europa.

O exercício revelou que 19,5% das empresas analisadas (de um total de 42) não tem, nesta fase, o total de fundos próprios elegíveis para o
critério conhecido como Requisito de Capital de Solvência (SCR). A insuficiência detectada corresponde a uma necessidade de reforçar esse
indicador em 1.492 milhões de euros.
ISP indica que há uma empresa – do setor não vida – que não cumpre sequer o requisito mínimo.
O teste do ISP nunca nomeia empresas específicas, referindo-se sempre ao número de operadoras ou à percentagem face ao universo das
42 supervisionadas pelo organismo. Neste contexto, o ISP indica que há uma empresa – do setor não vida – que não cumpre sequer o requisito
mínimo (Requisito de Capital Mínimo – MCR), um requesito em que a esmagadora maioria das empresas do setor não teve quaisquer dificuldades.
Por essa razão, o ISP diz que “as perspetivas do setor na transição para o Solvência II são globalmente satisfatórias, apesar de existirem
operadores e áreas que carecem de atenção especial, para as quais será necessário implementar ações de supervisão específicas, incluindo o
estabelecimento de planos de transição adequados”.
Na análise aos resultados, o ISP salienta que “o novo regime é estruturalmente diferente do atualmente em vigor. Assim, os resultados
devem ser interpretados neste contexto, considerando que várias empresas de seguros ainda não adaptaram plenamente as suas estratégias de
negócio e de investimento às novas exigências e métricas”.
Fonte: Revista Cobertura

