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Mensagem de Final de Ano
Ao findar de mais um ano, quero aproveitar a oportunidade para agradecer aos parceiros do
Sindsegrs, na pessoa do meu amigo Presidente Julio Cesar Rosa, juntamente com os representantes de
suas seguradoras associadas, pelos momentos de trabalho e dedicação que tivemos em conjunto e que,
certamente, resultaram em maturidade e crescimento do nosso mercado de seguros do RS.
Agora que o ano novo está chegando, é momento de uma breve pausa para recarregarmos todas
as nossas energias e nos prepararmos para enfrentarmos todos os desafios que vierem pela frente, com a
esperança que Deus nos dará forças para transformá-los sempre em oportunidades.
Desejo, de coração, um 2015 repleto de conquistas, que a nossa saudável relação, “Sincor/RS
Sindsegrs”, seja um exemplo de amizade e sucesso para todo o mercado de seguros, que o Natal dos
amigos seja comemorado em Paz, que as Festas dos amigos sejam coroadas de alegria junto aos seus
familiares, que o ano novo seja repleto de renovações e, claro, também de muitos negócios e seguros
novos...

Fraterno abraço a todos,
Ricardo Pansera
Presidente do SINCOR RS

Chubb Seguros marca presença no Porsche Racing Festival
A Chubb apoiou a 17ª edição do Porsche Racing Festival, que aconteceu
no autódromo Velo Città nos dias 5 e 6 de dezembro (sexta e sábado). Pioneira no
país na oferta de seguros para veículos de alta performance, a seguradora mantém
uma sólida parceria com o Porsche Club Brasil, o mais renomado clube de
proprietários de Porsche da América Latina, que reúne cerca de 1.500 associados.
Nos dois dias do evento, os clientes da marca tiveram a oportunidade de
assistir a corridas de regularidade e participar de provas de habilidade. “O evento é
associado ao sucesso, tecnologia e inovação, conceitos inerentes aos nossos
produtos”, explica Gustavo Carvalho, Superintendente Regional da Companhia. “É
muito importante marcarmos presença nestas atividades para promover os nossos
diferenciais e superar cada vez mais as expectativas desse público extremamente
exigente”, complementa o executivo.

A companhia é especialista no desenvolvimento de seguros para pessoas de alta renda, com expertise mundial no segmento Premium,
conceito que agrega exclusividade e atendimento personalizado.
Fonte: Portal Fator
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Vice-Presidente Corporativo da Icatu Seguros recebe troféu “O Equilibrista”
O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (IBEFRS) realizou na data de ontem (11/12) a 28ª edição do troféu “O Equilibrista”. A
cerimônia aconteceu no Centro de Eventos São José do Hotel Plaza São Rafael, e
teve César Saut como principal homenageado. O Vice-Presidente Corporativo da Icatu
Seguros foi indicado e escolhido pelos associados do IBEF-RS como o executivo de
finanças do ano.
Fonte: Seguro Gaucho

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

JMalucelli adquire controle acionário da colombiana Cardinal Compañía de Seguros
O Paraná Banco e a The Travelers Companies, através de sua
holding de seguros JMalucelli Latam, adquiriram o controle acionário de uma
empresa colombiana de Seguro Garantia, Cardinal Compañía de Seguros.
“Há alguns anos nós temos acompanhado o mercado de Seguro Garantia da
Colômbia. É um mercado bem desenvolvido com um potencial de crescimento
atraente. Nós escolhemos a Cardinal, por ser uma empresa com valores
parecidos com os nossos, que conta com gestores e acionistas com visão
estratégica consistente com os nossos objetivos de expansão. Com essa
nossa parceria, a empresa será capaz de oferecer uma proposta de valor
ainda mais inovadora ao mercado colombiano”, afirmou Alexandre Malucelli,
Diretor Executivo da JMalucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A.
e presidente do Conselho de Administração do Paraná Banco.

A forte demanda de Seguro Garantia na Colômbia é fruto, em parte, do crescimento da economia juntamente com os projetos públicos de
infraestrutura que estão planejados. A expectativa de conclusão da operação é para o segundo semestre de 2015 e está sujeita à aprovação
regulatória. A Cardinal possui amplo conhecimento do mercado de Seguro Garantia na Colômbia e, assim como o Grupo JMalucelli, tem uma cultura
focada no cliente. A Cardinal manterá sua sede em Bogotá e passará a usar a marca JMalucelli Travelers.
Fonte: Sonho Seguro
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Mapfre Seguros expande atuação no Brasil e estreia em saúde
A seguradora espanhola Mapfre está expandindo sua atuação no
Brasil. Além da parceria com o Banco do Brasil no país, ela começou a atuar,
em novembro, na área de planos de saúde. A operação exigiu investimento de
R$ 15 milhões e está em fase piloto. O presidente-executivo global da
companhia, Antonio Huertas, disse ao Valor que a atuação da Mapfre em
previdência e saúde é estratégica e deve ser intensificada nos países onde a
companhia atua. Em visita ao Rio, o executivo acaba de voltar da Turquia,
onde participou de encontro com os presidentes da companhia de diversos
países, onde a estratégia foi definida.

“Estamos tentando melhorar a atuação nessas áreas. Gostaríamos de, em um horizonte de três anos, ter maior presença nesses
segmentos nos países onde atuamos”, disse. Huertas sabe que o mercado de saúde é bastante competitivo no Brasil e, por isso, por enquanto não
tem meta de perseguir a liderança no segmento. A Mapfre Saúde deu entrada no cadastro da operadora de planos de saúde, junto à Agência
Nacional de Saúde (ANS) em 2012 e obteve, em outubro de 2014, a aprovação do registro de três novos produtos: Personal, Pleno e Exclusivo. A
operação atua em nível nacional e a distribuição é feita de forma direta ou por meio de corretores.
Fonte: Valor Econômico
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Tokio Marine participa da Confraternização do CVG-SP
Para reforçar seu relacionamento com Corretoras, Assessorias e
entidades do mercado de Seguros de Pessoas, a Tokio Marine Seguradora,
subsidiária de um dos maiores grupos do mercado de seguros do mundo,
participou da Confraternização de Final de Ano do Clube Vida Grupo São
Paulo (CVG-SP). O evento aconteceu no dia 14 de novembro, no Espaço
Trivento, na Vila Olímpia, onde a entidade recebeu associados, convidados e
personalidades do setor. A Seguradora foi representada pelo Superintendente
Comercial Nacional de Vida, Marcos Kobayashi, e os Gerentes Comerciais de
Vida de SP Capital e Corporate.
“Foi um prazer reencontrar parceiros e amigos de todo o mercado
para comemorar as vitórias desse ano na tradicional festa do CVG-SP”,
comenta Kobayashi.

Fonte: Revista Fator

Petrobras renova seguro D&O e assusta setor com potencial de perdas
Reportagem do Valor Econômico conta na edição desta quinta-feira, dia
11, que a Petrobras conseguiu renovar o seguro de responsabilidade de seus
executivos com 40% de aumento e restrições de cobertura. O seguro tem cobertura
de até US$ 250 milhões e custou aproximadamente US$ 1,5 milhão nesta última
renovação, em setembro. Foi fechado pela Itaú Seguros ACE, tendo a Zurich como
a principal resseguradora.
A nova apólice não vai cobrir os próximos desdobramentos da Operação
Lava-Jato. De acordo com o texto, todo em OFF, os casos que podem exigir defesa
de executivo avisados pela Petrobras à seguradora até aquela data estão cobertos.
Tudo o que for reclamado depois, quando a apólice nova já estava em vigor, não
terá direito à indenização.
A reportagem conta que a apólice que venceu já está cobrindo, por exemplo, os custos de defesa com o processo em curso que investiga a
compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, pela Petrobras. A aquisição foi feita em 2006, mas a investigação sobre a transação começou
este ano e, por isso, é a apólice vigente até setembro de 2014 que cobre os gastos com o caso. A maior parte da conta, porém, deverá ser paga
pelas resseguradoras da apólice da Petrobras. Isso porque a Itaú Seguros reteve, no máximo, 2% do risco e repassou o restante. A Zurich tem a
primeira faixa, de cerca de US$ 15 milhões.
A seguradora está exposta a muitos riscos, diante da atual situação da Petrobras, com diversos processos movidos nos EUA contra os
diretores, além da avalanche de reclamações que deve sofrer também no Brasil, principalmente de trabalhadores que usaram o FGTS para comprar
ações da estatal na esperança de poder comprar uma moradia.
O caso da Petrobras complica as negociações de seguros financeiros em vários segmentos, como construtoras e empresas envolvidas em
contratos de outros setores que passam a ser investigados, como aeroportos e concessões. Segundo fontes ouvidas pelo Sonho Seguro, o caos
vivido pela Petrobras poderá causar outros prejuízos ao mercado de seguros, uma vez que vários contratos, como de construção de navios, que
contavam com seguro garantia, estão parados. Além de muitos outros aspectos, como falta de manutenção que agrave riscos de acidentes,
demissões que podem reduzir a fatura de seguro de vida e planos de saúde, entre outros.
Fonte: Sonho Seguro
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Aprovado pela CAS, microsseguro poderá beneficiar população de baixa renda
A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou, nesta quarta-feira
(10), regras para a criação dos microsseguros, destinados especialmente à
população de baixa renda. O Projeto de Lei da Câmara (PLC) 59/2013 agora
segue para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
O microsseguro é uma apólice com cobertura feita sob medida para
amparar as pessoas com menores rendas em situações que representem
grandes choques econômicos no orçamento doméstico. Suas regras
facilitadas e impostos reduzidos permitem a contratação, por preços mais
acessíveis, de seguros de vida, indenizações por invalidez, reembolsos de
despesa com funeral, doenças graves e até seguros educacionais, por
exemplo.

A proposta, de autoria do deputado Adilson Soares (PR-RJ), pretende inserir pelo menos 100 milhões de pessoas que estão fora do
mercado de seguro no Brasil. Ele esteve na reunião da CAS e comemorou a aprovação. O senador Vicentinho Alves (SD-TO) se comprometeu a
trabalhar pela aprovação da proposta nas demais comissões da Casa.
Para o relator, senador Cícero Lucena (PSDB-PB), a proposta é “meritória do ponto de vista do direito econômico, porque cria um mercado
de bens e serviços hoje inexistente ou pouco expressivo em volume de faturamento”. Ele apresentou apenas emenda para corrigir a redação da
proposta. A matéria foi relatada ad hoc pelo senador Paulo Davim (PV-RN).
Fonte: Cenário MT
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

A proteção para emergentes
O faturamento do setor de seguros deverá crescer entre
10% e 15% em 2014 – um resultado bem acima da economia
brasileira como um todo, mas abaixo do que ocorreu nos últimos
anos, quando o crescimento do setor girou em torno de 20%. Em
2015, a participação da indústria de seguros no PIB brasileiro
deverá alcançar a marca de 6%, segundo a Superintendência de
Seguros Privados (Susep), autarquia vinculada ao Ministério da
Fazenda. Pode parecer pouco, quando se leva em conta a
realidade de países como Estados Unidos e Inglaterra, por
exemplo, em que esse número chega a 12% e 15%,
respectivamente.

Para o Brasil, onde até 2001 a proporção era inferior a 2%, trata-se de um salto significativo. O recente aquecimento desse mercado tem
uma explicação lógica: o brasileiro que começa a ter condições de construir um patrimônio agora passa para uma segunda etapa, que é garantir a
proteção de seus bens. Nos últimos cinco anos, o peso das classes C e D no setor de seguros mais que dobrou – e hoje ele é maior até do que a
participação das classes A e B. “Acreditamos que a classe média represente algo em torno de 50% a 60% dos clientes”, afirma Alexandre Camillo,
presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros (Sincor-SP).
Para atrair e fidelizar essa nova clientela, as seguradoras têm sido forçadas a se adaptar. A principal estratégia é oferecer promoções para
“segurados de primeira viagem”, ou seja, aqueles que nunca haviam feito seguro de automóvel, de vida ou de residência, os mais procurados nessa
faixa socioeconômica. Além de oferecer preços mais em conta (caso dos seguros de vida com mensalidade de até R$ 2,50 e os residenciais, que
têm a anuidade de R$ 100), alguns dos novos pacotes incluem sorteios de prêmios em dinheiro, que podem chegar a até R$ 50 mil. Além das
promoções, surge também um novo leque de produtos. “Um seguro que cresceu muito nos últimos anos foi o ‘prestamista’, que serve para garantir o
financiamento de bens duráveis e de estudos, por exemplo. Foi uma adaptação importante do setor”, acredita Camillo.
Também no segmento de seguros populares, o conceito de microsseguro vem aos poucos ganhando espaço no Brasil. A ideia é simples e
já se provou bem-sucedida no exterior. Com preços ainda mais baixos, os microseguros são desenhados para atender às situações pontuais que
representam grandes choques orçamentários, caso da perda inesperada da principal fonte de renda ou da contração de dívidas inesperadas.
Introduzido no mercado apenas em 2012, após a publicação das normas que regulamentam o novo modelo, o microseguro deverá atender
principalmente à população de baixa renda, que acaba de ascender da situação de pobreza.
Fonte: Revista Lide
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Agora é lei - motos terão ABS já a partir de 2016
Modelos acima de 300 cm! serão obrigados a ter ABS; abaixo disso, será imposto o
sistema de freio combinado.
O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) publicou no Diário Oficial da
União nesta terça-feira (9) a resolução nº 509 que obriga todos as motocicletas, motonetas,
triciclos e quadriciclos a vir, a partir de 1º de janeiro de 2016, com freios combinados (CBS)
ou antitravamento (ABS).
Para produtos com motorização acima de 300 cm! ou, no caso de elétricos, com
potência igual ou superior a 22 kW, sejam importados ou nacionais, o ABS será obrigatório.

Leia a matéria completa do Estadão.
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Mais de 17 desmanches são lacrados em São Paulo
Desde que iniciou as fiscalizações, em julho deste ano, a Operação
Desmanche fechou 411 estabelecimentos irregulares em todo Estado de São Paulo.
Das 155 operações realizadas em conjunto com as polícias Civil, Militar, TécnicoCientífica, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), da Prefeitura de São
Paulo, da Secretaria Estadual da Fazenda e acompanhamento do Ministério Público
(MP), foram vistoriados 747 estabelecimentos.
A última operação lacrou 17 lojas de venda de autopeças que funcionavam
irregularmente no centro da capital. Os estabelecimentos foram fechados por
determinação do Detran por não cumprirem as normas previstas na Lei dos
Desmanches, que entrou em vigor este ano. Além disso, foram lavrados dois termos
circunstanciados por exercício irregular de profissão. De acordo com a Secretaria de
Segurança Pública, os proprietários das lojas interditadas terão que comparecer ao
Detran para iniciar o processo de regularização dos locais.

Fonte: Sincor-SP

Susep aprova alterações em capitais de empresas
Acionistas da Safra Vida e Previdência S/A tiveram aprovado pedido de redução do
capital social, no valor de R$ 37.851.000,00, fixando-o em R$ 57.724.590,95, dividido em
3.529.110.900 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Portaria da Susep ratifica
a alteração no capital social. Em outra portaria, a Susep aprovou aumento do capital social
da Chubb do Brasil Companhia de Seguros. O aumento será de R$ 8.444.014,92, passandoo para R$ 270.746.657,45. Na AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros,
foi autorizado aumento do capital social em R$ 10.266.069,40, elevando-o para R$
88.066.069,40. Na Alfa Seguradora, a Susep confirmou o aumento do capital social em
R$1.282.150,61, para R$ 59.957.626,28.
Fonte: CNseg
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Nova política econômica deve estimular previdência, diz Fenaprevi
A previsibilidade da nova política econômica do governo vai incentivar o
crescimento da previdência aberta no próximo ano, segundo Osvaldo Nascimento,
presidente da Federação Nacional de Previdência e Seguros de Vida (Fenaprevi).
“Apesar da previsão de crescimento baixo do PIB para o ano que vem, o setor de
previdência tende a crescer mais do que este ano, pois a escolha da nova política
econômica traz mais transparência para o jogo”, disse Nascimento em encontro com
jornalistas.

“Previsibilidade no longo prazo é importante para a previdência.”
De janeiro a outubro deste ano, a arrecadação dos planos de previdência aberta cresceu 10,2%, totalizando R$ 61,7 bilhões, segundo
dados da Susep compilados pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg). Para 2015, a projeção é de crescimento de 10,5%.
Fonte: Valor Econômico

Resseguradora da Allianz, AGCS aporta R$ 100 milhões no Brasil
Angelo Colombo, presidente da AGCS Brasil, diz que companhia deve fechar o ano com
faturamento de R$ 500 milhões.
A Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), unidade de riscos especiais do grupo
alemão Allianz, aportou mais R$ 100 milhões em capital em sua resseguradora no Brasil. Com
isso, o capital da companhia sobe para cerca de R$ 250 milhões.
“A motivação é o crescimento da operação. Pela regulamentação brasileira há uma
relação entre a necessidade de capital e o volume de prêmios”, diz Angelo Colombo, presidente
da AGCS Brasil. Segundo ele, a expectativa de crescimento foi superada e a matriz antecipou o
investimento previsto.
Com dois anos de operação no país, a AGCS deve fechar este ano com faturamento de
R$ 500 milhões em prêmios de resseguros. A companhia atua no Brasil como resseguradora
local, modalidade que tem reserva de 40% de mercado e exigência de capital mínimo de R$ 60
milhões. “Esse aporte não só atende a nossa necessidade de capital atual como nos dá fôlego
para dobrar o volume de negócios nos próximos anos”, diz Colombo.

Do faturamento deste ano, 15% vem de outros países da América do Sul. A operação brasileira é o centro de resseguros da companhia
para a região. A partir da licença brasileira, a AGCS atua também na Colômbia, Argentina, Peru, Bolívia e Chile, além do Panamá. “Nossa equipe
local tem autonomia para fazer negócios na região e trazê-los para o Brasil”, diz Guilherme Perondi, vice-presidente da AGCS Brasil.
Como atua com riscos corporativos, a companhia teve sua receita impulsionada pelas obras de infraestrutura nos últimos dois anos, entre
eles concessões de aeroportos, rodovias e metrôs. “Tudo isso se refletiu em investimento, e para os ‘players’ que estão trabalhando na cadeia de
grandes riscos existe oportunidades”, diz Colombo. Para o ano que vem, a companhia espera novas concessões de rodovias e a possibilidade de
concessão de aeroportos menores, privados e regionais.
Para a AGCS, Colombo espera “um ano sem muito crescimento”, com o negócio caminhando para buscar resultados. “Chegamos a um
nível de cruzeiro. Temos uma massa de prêmios significativa que justifica o nosso investimento”, afirma. Ele espera que a companhia atinja o ponto
de equilíbrio entre despesas e receitas ao fim do terceiro ano de operação. Como a resseguradora representa um risco de crédito para a seguradora,
o risco de o Brasil ter sua nota soberana rebaixada pelas agências de ratings pode afetar o negócio da AGCS Brasil nos países vizinhos. A
companhia é classificada “BBB+” pela S&P. Colombo diz não ter perspectiva de que isso ocorra, mas se acontecer a matriz pode continuar fazendo
negócios nesses países a partir de sua licença da Alemanha.
Fonte: Valor Econômico
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Sector dos seguros em Angola com crescimento médio anual de 16%
O sector segurador em Angola cresceu nos últimos cinco anos a uma média de 16% ao ano, afirmou recentemente, em Luanda, o
presidente da ENSA – Seguros de Angola, Manuel Gonçalves.
À margem da realização da 7ª edição do “ENSA Gold”, um encontro com os diretores da companhia para se proceder a uma avaliação do
cumprimento das metas traçadas para 2014, Manuel Gonçalves disse que a produção (valor dos prêmios) dos últimos cinco anos tem crescido a uma
média de 8% a 10% ao ano.
Para este ano, prestes a terminar, o presidente da ENSA disse ter ocorrido uma série de condicionantes que podem afetar o crescimento,
que, ainda assim, não será inferior a 8%, de acordo com a agência noticiosa Angop. Atualmente, o produto com maior peso na sua carteira, em
termos de prêmios brutos, é o seguro de saúde, com um peso de 40% do total, seguindo-se os de acidentes de trabalho e assistência em viagens.
Estudos recentes apontam a ENSA como líder do mercado segurador em Angola com uma quota superior a 50%.
O grupo ENSA é formado por duas empresas subsidiárias – ENSA (seguros) e ANGO RE (resseguro) e participa em mais de 10 empresas
nos ramos imobiliário, hotelaria, prestação de serviços e comércio.
Fonte: Macauhub – IRB Brasil RE

Boletim Informativo – Ano XXIV – Novembro/Dezembro/1980 nº 264
“”Editorial
Este é o último Boletim do ano oitenta. Já podemos tecer comentários em torno do comportamento do seguro no exercício que finda.
Lamentavelmente, as seguradoras perderam a “briga” com a inflação. Se de 1971 até 1979 as taxas de crescimento real ainda superavam os índices
inflacionários, no exercício de 1980 o índice baixou para menos 10/5%, em que pese uma taxa de aumento nominal na sua produção, frente a do
exercício anterior, de oitenta e cinco por cento. O montante de prêmios superará os 110 bilhões de cruzeiros, porém não acompanhou o crescimento
do PIB. Nossa participação, que se situou em 1978 e 1979 acima de 1.1%, baixou para 0,94%, segundo estimativa de analistas do problema. Apesar
desses dois dados negativos, a verdade é que as seguradoras, de um modo geral, terão um bom resultado no final do exercício. Suas aplicações
econômicas superarão eventuais prejuízos industriais. 1981 será mais um ano “difícil”. A inflação continuará mantendo altas taxas. Os seguradores
precavidos irão ativar seus dispositivos de captação de receita, reduzir despesas e esperam contar, entre outros fatores, 1) com a campanha
promocional do seguro a ser realizada intensamente pela Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização; 2) com
providências de parte das autoridades do setor, na execução das medidas recomendadas pela XL Conferência Brasileira de Seguros, realizada em
Belo Horizonte, em outubro; 3) com o desenvolvimento do País que busca, com seriedade, meios para promovê-lo, já pela implantação de novas
fontes de energia, já pelo incentivo e fortalecimento das pequenas e médias empresas, já pelas medidas de simplificação nos processos de
comercialização e industrialização; 4 com o espírito de combatividade e criatividade dos empresários do setor. Somados esses pontos positivos,
terão os seguradores superado o índice inflacionário de 81.””
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Músicas que estavam no topo da parada de sucesso em 1980
1 - Balancê - Gal Costa
2 - Another Brick In The Wall - Pink Floyd
3 - Crazy Little Thing Called Love - Queen

