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Grupo de Corrida MBM comemora um ano de atividades
Alguns iniciam correndo a distância de apenas um quilômetro. Outros já estão
atingindo percursos maiores e até obtendo resultados positivos em competições esportivas.
Assim é a rotina do Grupo de Corrida MBM, que está completando seu primeiro aniversário
nesta quarta-feira, 3 de dezembro. Criado pela colaboradora Diana Vanin, o Grupo, hoje, já
conta com 20 colaboradores do MBM Seguro de Pessoas, que participam semanalmente da
prática esportiva.
“Sugeri esse projeto do Grupo de Corrida, no ano passado, porque esta é uma forma
de incentivar os colaboradores a praticar um esporte além de estimular os valores de
superação e suas consequências para uma vida mais feliz pessoal e no trabalho, e ainda
integrar diversas áreas e diferentes escalões da empresa”, relembra Diana.
Ela destaca que, para integrar o Grupo, não é necessário ser atleta ou corredor
profissional, pois o processo de corrida é gradativo, na medida em que o preparo físico do
participante vai evoluindo. Os treinos, coordenados pelo professor Clóvis Rodrigues, também
incluem técnicas de corrida, ginástica localizada e musculação. Os encontros acontecem todas
as terças e quintas-feiras, às 17h30, na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, e aos sábados,
a partir das 9 horas, na Redenção, quando ocorre um treino coletivo.

Fonte: Ampliare Comunicação
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Porto Seguro inaugura Centro Automotivo em SC
A Porto Seguro inaugurou ontem (4) uma unidade de seu Centro
Automotivo em Lages (SC). O local, que vai atender tanto a segurados quanto
a não segurados, funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das
13h30 às 18h30; e aos sábados, das 8h às 12h.
Clientes com carro segurado pela Porto Seguro terão benefícios
exclusivos nos Centros Automotivos, como reparo do furo de pneu, troca de
lâmpadas externas, cristalização dos para-brisas, regulagem do foco dos faróis
e rodízio de pneus.
Diagnósticos em itens de segurança do veículo também estarão
disponíveis. O cliente pode levar o carro até o local para verificar bateria e
alternador, injeção eletrônica, amortecedor e molas, suspensão e direção, óleo
do motor e filtros, sistemas de arrefecimento e freios.

Os segurados ainda contam com pagamento facilitado na realização de alinhamento de direção, balanceamento de rodas, higienização do
ar-condicionado e trocas de bateria, óleo do motor, filtros, pneus, pastilha e disco de freio, palhetas do limpador, extintor de incêndio, amortecedor e
molas, cabos e velas, correias do motor, injeção eletrônica e sistema de arrefecimento. A garantia das peças utilizadas é assegurada em todos os
serviços.
Os serviços poderão ser pagos com o Cartão de Crédito Porto Seguro, em até dez vezes sem juros. Para os segurados do Porto Seguro
Auto, essa opção pode render desconto na renovação do seguro, já que, ao fazer o pagamento com o cartão, o segurado acumula pontos que
podem ser trocados para conseguir mais descontos na renovação, além dos 5% já oferecidos quando a opção escolhida para pagar o seguro é o
Cartão de Crédito Porto Seguro.
Fonte: Revista Apólice
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Tokio Marine recebe Troféu Hermes 2014
A Gerente Comercial de Vida da Tokio Marine Seguradora no Paraná,
Rosângela Spak, foi reconhecida entre os melhores profissionais do Estado na
2ª Edição do Prêmio Seguros em Foco® do Mercado de Seguros. A solenidade
aconteceu junto à comemoração do aniversário da Revista Seguros em Foco®,
que este ano celebra 24 anos de atuação no segmento.
“É uma imensa satisfação e orgulho receber o Troféu Hermes, que
identifica e reconhece as companhias, ações e profissionais que se
destacaram pelo empenho, dedicação e criatividade em prol do
desenvolvimento do mercado de seguros. Rosângela Spak é um exemplo de
comprometimento com a qualidade e excelência no atendimento aos nossos
corretores e assessorias e integra uma equipe muito motivada em tornar a
Tokio Marine uma referência no segmento de Pessoas. Este prêmio é um
reconhecimento a esta dedicação”, afirma o Superintendente Comercial
Nacional de Vida, Marcos Kobayashi.

O Prêmio Seguros em Foco® do Mercado de Seguros tem como objetivo fomentar o desenvolvimento do setor, valorizando suas empresas
e profissionais, registrando, apoiando e divulgando suas ações. As seguradoras, assessorias, produtos e ação social, além dos profissionais
ganhadores foram escolhidos pela votação dos Corretores de seguros do Estado do Paraná. As votações foram feitas no hotsite do Prêmio Seguros
em Foco® do Mercado de Seguros, hospedado no portal da revista.
Fonte: PLANIN – Assessoria de Imprensa da Tokio Marine Seguradora

Valor do seguro para celulares varia de acordo com modelo do aparelho
Mais uma vez, os celulares devem liderar as vendas de Natal. Com os
crescentes índices de criminalidade envolvendo smartphones, o seguro de
celular se torna uma opção para evitar prejuízos em caso de roubo e outros
acidentes.
O valor do serviço varia conforme o modelo escolhido. De acordo com
um levantamento da BemMaisSeguro.com realizado com os aparelhos mais
vendidos das principais marcas do mercado, o preço do seguro para o celular
varia de 14% a 30% em relação ao valor do aparelho. Dos doze modelos
analisados, o que apresenta o menor valor de seguro em relação ao preço do
aparelho é o iPhone 5s. O celular custa, em média, R$ 2.599 e o seguro, R$
32,47 mensais ou 13,8% do valor para o período de 12 meses.
Outra opção com valor interessante se comparado ao do celular é a do recém-lançado iPhone 6. O aparelho é vendido por cerca de R$
3.599, e o seguro por R$ 49,08 mensais, o que totaliza 15% de seu preço. A pesquisa aponta ainda que uma das coberturas mais baratas em termos
absolutos é a do LG L80, que sai por R$ 21,81 mensais.
Os preços dos seguros são estipulados com base em estudos da chance de sinistralidade de cada modelo. “Em geral, os seguros de celular
são vantajosos. Contar com essa proteção dá ao consumidor mais confiança”, diz Marcello Ursini, presidente da BemMaisSeguro.com.
Fonte: Revista Apólice
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Brasil é o foco da XL Group
Atendendo clientes em mais de 140 países, a seguradora XL Group chegou
ao Brasil em 2012 e, por aqui, passou a oferecer produtos para pequenas e médias
empresas voltadas aos seguros Patrimoniais, Construção, Responsabilidade Civil,
Linhas Financeiras, incluindo Directors & Officers (D&O) e seguro para riscos de
ataques cibernéticos; além de Especialidades e Transporte. Apesar de atuar há
pouco tempo em solo brasileiro, a companhia já coleciona reconhecimentos. Um
deles é o Prêmio de Seguros do Brasil da Latam IR 2014, no qual venceu na
categoria Empresa Iniciante no Mercado de Seguros e também foi escolhida como
seguradora de Linhas Financeiras. Segundo Greg Hendrick, Chief Executive da
operação de seguros da XL Group, o Brasil é parte importante da estratégia de
crescimento da companhia no ramo segurador, especialmente porque para grandes
empresas é visto como sede ou hub para a América Latina.

“Sendo um mercado emergente e um País dinâmico, o Brasil é exatamente o ambiente apropriado para o XL Group”, afirma o executivo.
Totalizando USD 45,7 bilhões em ativos em 2013 e com prêmios brutos emitidos totalizados em USD 7,42 bilhões, no mesmo período, a empresa
caminha para um cenário positivo no País. Ao longo dos últimos dois anos, os prêmios brutos emitidos pela empresa passaram de R$ 13 milhões, no
final de 2012, para R$ 60 milhões em 2013. Nos primeiros nove meses deste ano, foram emitidos ainda cerca de R$ 130 milhões. Na visão de
Hendrick, mesmo com a desaceleração da economia haverá grande potencial de crescimento neste mercado.
Próximos passos
A seguradora, que adaptou seus produtos para o mercado brasileiro em parceria com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), já
trabalha para ampliar sua oferta de soluções no Brasil e em outros países. De acordo com Greg Hendrick, o XL Group também deverá manter seu
foco em talento e tecnologia como elementos centrais para antecipar e entregar soluções às necessidades de clientes e corretores, além de buscar
elevar a eficiência e fortalecer ainda mais a operação para alcançar um crescimento rentável e sustentável.
Fonte: Revista Apólice
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Seguro de RC tem baixa adesão em São Paulo

Pesquisa recente feita pelo instituto Vox Populi a pedido do Sindicato das
Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo (Sescon-SP) alertou
para o baixo número de empresas de contabilidade no estado de São Paulo que
utilizam o seguro de responsabilidade civil. O serviço garante o reembolso em caso
de indenizações decorrentes de danos involuntários causados a terceiros.
Segundo Wilson Gimenez Júnior, vice-presidente administrativo do
Sescon-SP, e um dos coordenadores da pesquisa, em dois anos, o número de
empresas com seguro subiu 75%. Em 2012, em apenas 8%. “Apesar do aumento
das organizações que contrataram esse tipo de prevenção, 14% é considerado um
índice baixo”, explica.

Com base neste estudo, o Sescon-SP consultou seus associados e filiados sobre os motivos para a baixa adesão ao seguro de
responsabilidade civil. Foram quase 300 entrevistados em todo o Estado. De acordo com a enquete, os empecilhos são o alto custo (27%), dúvidas
sobre o funcionamento do seguro (25%) e desconhecimento do serviço (23%).
Para a maioria dos entrevistados, a adesão ao serviço seria maior se houvesse regras mais claras, custos mais acessíveis, maior
comprometimento das seguradoras e menos burocracia. “Falta confiança no serviço e muitas empresas têm dúvidas quanto ao ressarcimento.
Alguns entrevistados relatam que o desgaste não compensa o resultado”, conta Sérgio Approbato Machado Júnior, presidente do Sescon-SP.
Critérios para análise de risco e definição do valor da apólice também estão entre as dúvidas dos empresários.
Fonte: Revista Cobertura
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João Elísio recebe Comenda Barão do Serro Azul
A associação Comercial do Paraná (ACP) realizou, nesta segundafeira (01/12), a solenidade de entrega da Comenda Barão do Serro Azul 2014
ao ex-gorvernador do estado paranaense, João Elísio Ferraz de Campos. O
evento aconteceu no clube Curitibano e contou a participação de cerca de 700
pessoas.
A Comenda Barão do Serro Azul 2014, tradicional no Mercado
Curitibano, é o título máximo concedido pela entidade para honrar as
personalidades que foram destaques nos meios econômicos e sociais. “É
exemplo de homem bem-sucedido, com espírito cívico, trajetória pública
culminada com o exercício do cargo de governador do Paraná, liderança
nacional reconhecida no setor de Seguros, que por isso tem lugar assegurado
na história de nosso Estado”, declarou o presidente da ACP, Antonio Miguel
Espolador Neto.

João Elísio, que acompanha a história da ACP desde que seu pai foi vice-presidente e conselheiro da entidade, disse em seu discurso que
recebeu “orgulhoso e emocionado a Comenda Barão do Serro Azul. Ele agradeceu o reconhecimento e enfatizou que esta homenagem “reafirma a
minha disposição e o meu compromisso de continuar a defender os princípios da livre iniciativa e da empresa privada, com a certeza de que este é o
caminho para fazermos deste país uma nação próspera e justa.”
Fonte: CQCS
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PASI e MetLife anunciam parceria
O Plano de Amparo Social Imediato (PASI) e a MetLife anunciaram
parceria. A seguradora passou a ser a garantidora oficial dos seguros do PASI, que
engloba 20 mil empresas conveniadas e mais de 2,5 milhões de segurados, entre
titulares e dependentes.
Os negócios foram consolidados entre as empresas na última terça-feira
(2), em um evento exclusivo em São Paulo. Estiveram presentes representantes do
PASI, da MetLife, presidentes de entidades parceiras, corretores e
outros
representantes do mercado de seguros no Brasil.
“Nosso objetivo é democratizar o acesso ao seguro no País, levando este
benefício a pessoas que ainda estão excluídas do mercado segurador. Nossa meta é
alcançar 100 milhões de brasileiros segurados, direta e indiretamente, através do
modelo PASI”, disse Alaor Silva Junior, idealizador do Plano.

Com a parceria, a Metlife passa a atuar no segmento de Convenções Coletivas de Trabalho, um mercado potencial com espaço para
expansão no Brasil. “A partir da parceria com o PASI, a MetLife poderá ampliar ainda mais sua presença no mercado de seguro popular e
microsseguros, um dos que mais crescem no País”, declarou Washington Silva, diretor de Relações Institucionais da seguradora.
Fonte: Revista Apólice
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Convite posse no CVG-RS

Balanço das Comissões reúne 140 participantes
O certo é que o ano de 2014 foi bastante movimentado em termos
regulatórios e, consequentemente, de grande atividade nas 15 Comissões
Temáticas da CNseg e nos diversos grupos de trabalho criados para discutir
temas específicos. Entre outros temas, a regulamentação do capital de risco
baseado no risco de mercado, a ser divulgada em breve pelo CNSP, após mais
de 18 meses de discussões entre o mercado e a Susep; o balanço dos trabalhos
da Comissão de Investimentos da Susep, que visa o desenvolvimento de normas
mais eficazes da aplicação dos ativos das seguradoras no mercado financeiro.
Certamente, outro tema relevante envolve as áreas atuariais das empresas, que
terão um ano de 2015 bastante intensos. Isso porque o mercado segurador terá
sua primeira experiência com a auditoria atuarial, que trará novos desafios aos
profissionais do setor. Outras temas como o risco operacional e uma nova
metodologia para estimação da estrutura a termo da taxa de juros também
estiveram e continuarão na agenda da Comissão Atuarial da CNseg e dos grupos
de trabalho constituídos para analisar em profundidade estas questões.

Entre os destaques da Comissão de Microsseguros e Seguros Populares, há um relato da 10ª Conferência Internacional de
Microsseguros, que foi realizada pela Munich Re Foundation na Cidade do México, entre os dias 11 e 13 de novembro. Na ocasião, foram
discutidas experiências do mercado global de microsseguros, e o Brasil ocupou posição de destaque em diversos painéis. A CNseg lançou a
versão online do jogo “Caminhoneiro Seguro” e apoiou o lançamento da Carta do Consumidor Interamericano de Seguros. Merece menção a
participação do grupo nas discussões da Circular SUSEP nº 490/14, que foi lançada em resposta à demanda do mercado por mudanças
pontuais no marco normativo dos produtos de microsseguros. Na Comissão de Sustentabilidade, vale destacar a pesquisa parcial sobre a
implementação das metas do mercado segurador brasileiro para os PSI.
Fonte: CNseg

Acidentes aéreos de 2014 contradizem melhorias realizadas na segurança da indústria
Um estudo realizado pela Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS)
mostrou que os acidentes aéreos de 2014 contradizem as melhorias de longo
prazo realizadas na segurança da indústria, na qual se estima duas mortes a cada
100 milhões de passageiros em voos comerciais.
Intitulado como “Global Aviation Safety”, o documento mostra que
durante a década de 1960, havia 133 mortes para cada 100 milhões de
passageiros. Entretanto, a gestão de segurança da indústria da aviação será
exposta a novos riscos em potencial no futuro, entre eles o aumento de ataques
cibernéticos, a confiabilidade excessiva na automatização e o crescimento
antecipado do uso de drones.

Segundo o levantamento, os céus se tornaram mais seguros nos últimos 60 anos. Atualmente, é mais fácil ser atingido por um raio (1 em
cada 10,5 milhões) do que sofrer um acidente aéreo nos Estados Unidos ou Europa (1 em 29 milhões). “A segurança aérea evoluiu impulsionada
pela tecnologia, sistemas de navegação, melhoria do motor, design à prova de falhas e controle fly-by-wire”, analisa Joe Strickland, chefe Global de
Aviação das Américas da AGCS.
Já os custos da aviação continuam subindo, devido à demanda por novos tipos de materiais na produção de aeronaves. É esperado que o
aumento nos valores da frota e no número de passageiros alavanque o risco de exposição para US$ 1 trilhão até 2020. “Hoje há menos mortes ou
perdas totais de casco em comparação com o passado, mas surgem novos tipos de riscos”, explica Henning Haagen, chefe Global de Aviação EMEA
e Ásia-Pacífico da companhia.
Enquanto a América do Norte e a Europa têm os melhores recordes de segurança, a África tem os piores. Em 2012, 88% das fatalidades da
aviação global aconteceram na África e na Ásia. O continente africano é o que mais utiliza aeronaves de segunda geração, sendo mais de 50% da
frota analisada. Em algumas partes do continente, os padrões de treinamento e segurança são comparáveis aos que eram realizados há 50 anos nos
Estados Unidos e Europa.
Em voos comerciais, 70% das causas de acidentes estão relacionadas à falha humana. A gestão da tripulação e da cabine automatizada
melhoraram os níveis de segurança, mas a automação pode ter um lado negativo. “Uma maior atenção deveria ser dada ao treino continuo de pilotos
voando. A tripulação continua a ser essencial para operar em qualquer aeronave e, em especial, se a automação não estiver disponível”, diz
Sebastien Saillard, diretor de Sinistros de Aviação da empresa.
Fonte: Revista Apólice
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Odile já é o segundo furacão mais caro no mercado de seguros mexicano
Os danos causados pelo furacão Odile setembro passado gerou
custos para o sector para um total de 15,879 milhões de pesos (1.140 milhões
de euros), colocando-o como o segundo mais caro para o furacão indústria de
seguros, depois de Wilma (2005), de acordo com últimos dados divulgados pela
Associação mexicana de Instituições de Seguros (AMIS).
Em um comunicado afirma que até o momento foram registrados
10.810 pedidos de indenização, dos quais 4.100 são para o seguro de carro;
enquanto os restantes 6.711 reivindicações são para quarto-dano casa, hotéis,
restaurantes e supermercados. A AMIS disse que as companhias de seguros
têm dado pagamentos antecipados por cerca de 2.394 milhões de pesos (171,8
milhões de dólares).
"Nós reconhecemos as instalações do governo federal para agilizar o
pagamento de adiantamentos aos segurados afetados. Portanto, nós
projetamos uma série de ações, a fim de compensar, da melhor maneira
possível, cada caso. Ao mesmo tempo, reiteramos nosso compromisso de
cumprir e continuar a solicitações de usuários certamente danificadas por Odile
", disse Mario Vela Berrondo, presidente da Associação, como ecoou pelos
meios de comunicação no país.

Relativas ao montante pago no total companhias de seguros, refere-se a que 51% será para o setor hoteleiro; 11% para várias indústrias;
10% para as empresas; 5% para obras civis, montagem e construção; e 5% para as residências (média e alta) e, finalmente, 1% será para danos aos
carros.
Vela disse que o objetivo da associação é contribuir para a recuperação da infra-estrutura para a temporada de férias de alta na região,
bem como dar oportuna seguir cada incidente e prestação de cuidados, a indústria de seguros mantém comunicação constante com os
representantes das diferentes câmaras e associações. "Desde o início de contingência, estamos empenhados em atender adequadamente aos
segurados afetados. Por esta razão, nós somos a terceira vez em Los Cabos; Ele terá reuniões com diversos agentes económicos, como o AHLC,
AMDA, Coparmex, Canirac e CCE, a fim de obter um feedback para oferecer a cada dia um melhor serviço, não só na Califórnia, mas em todo o país
", disse gestão.
Após o furacão Odile, companhias de seguros alocados todos os recursos possíveis para otimizar o tempo de resposta afetados.
"Reiteramos que a indústria de seguros continua comprometida com os segurados afetados, sempre oferecer o melhor atendimento; também
continuar a criar sistemas que permitem que mais pessoas tenham os benefícios de ser segurado ", disse o presidente da associação.
Fonte: Fides Seguros

Boletim Informativo – Ano XXIV – Setembro/Outubro nº 255
“”EDITORIAL
O alto desenvolvimento do seguro no Brasil, de uns anos a esta parte, deve-se principalmente a excelente performance do mercado
nacional, e boa parcela da responsabilidade por esse desempenho repousa na implantação dos chamados seguros obrigatórios – de forma especial,
do seguro DPVAT – e mercê deles, o seguro horizontalizou-se e atingiu praticamente todos os recantos do País. O seguro, popularizando-se,
promoveu o mercado todo e, em consequência, os problemas também cresceram. Novas e mais amplas coberturas foram exigidas e as questões de
ordem jurídica foram aumentando, de modo que os Departamento Jurídicos das Empresas – até bem pouco tempo restritos aos cuidados dos
interesses específicos das mesmas – foram levados a uma nova dinâmica de atuação e, fato novo e muito importante, a promoverem um maior
relacionamento entre os seus titulares para exame de interesses afins, troca de informações e experiências. Isso exigia, pois, a criação da Comissão
de Assuntos Jurídicos do Sindicato, não só para ativar esse congraçamento, mas, também, para conjugar esforços na busca e defesa do Direito,
contra a fraude, o dolo, a astúcia. Será, doravante, mais um Departamento do Sindicato para prestar, desinteressadamente às Seguradoras, valiosos
serviços como os que já, há muito prestam as outras Comissões deste órgão de classe e que são: Comissão Riograndense de Incêndio e Lucros
Cessantes – Presidente Guilherme Emílio Kersten – Argos Cia. de Seguros; Comissão Riograndense de Seguros de Transportes e Cascos –
Presidente Oraido Ayres Oliveira – GB Confiança Cia. de Seguros; Comissão Riograndense de Seguros de Automóveis e Cascos – Presidente Nilton
Gomes Nunes – Bandeirante Cia. de Seguros Gerais, Comissão Riograndense de Assuntos Contábeis e Fiscais – Presidente Ponciano da Silveira –
Cia. Phenix de Porto Alegre e Comissão Riograndense de Seguros de Pessoas – Presidente Carlos Azeredo Jochims, da Sul Brasileiro Seguros
Gerais S.A., substituindo o Sr. Wilson Araújo Rosa, da Previdência do Sul, Presidente licenciado.””
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Músicas que estavam no topo da parada de sucesso em 1979
1 - O Bêbado e a Equilibrista - Elis Regina
2 - Pai - Fábio Jr.
3 - Too Much Heaven - Bee Gees

