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Mensagem de Final de Ano
Nossa, gente! Chegamos (já!) ao fim de 2014. Que rápido este ano! Que bom este ano!
Certamente, para o mercado de Seguros de Vida, não foi o melhor ano de todos os tempos. Mas
também não podemos nos queixar dele. Ele foi bom, sim.
Temos convicção, porém, de que 2015 será melhor ainda. Para o Grupo MBM Seguro de
Pessoas, para o SINDSEG/RS e para todo o Mercado Segurador Brasileiro.
Encerramos convencidos de que fizemos o melhor possível. De que cumprimos com lealdade e
eficácia nossos compromissos. E de que hoje estamos melhores do que ontem. E isto é o fundamental.
O MBM deseja a todas as Companhias de Seguro, de Previdência, de Saúde, de Capitalização;
aos Parceiros Corretores, Prestadores de Serviços, Fornecedores, Colaboradores e Clientes, um Natal
pleno de alegrias e um Ano Novo de muito sucesso.

Tim... Tim!
SAÚDE!
-Guacir de Lhano Bueno
Presidente da MBM Previdência Privada e
Vice-Presidente do SINDSEG RS
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Sindicato recebe Superintendente da SUSEP

Realizado na data de ontem o almoço promovido pelo SindsegRS, com apoio do Sincor-RS, teve como palestrante o Sr. Roberto
Westenberger, Superintendente da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Nesse, que foi o último almoço do ano, Westenberger falou
para um público de mais de 100 operadores do mercado de seguros, relatando as ações dos seus primeiros 6 meses a frente da autarquia, dentre
elas a criação do “laboratório de produtos”, onde juntamente com as seguradoras e os corretores de seguros é estudado a criação de novos produtos
a serem comercializados; a modernização e automatização dos processos da Susep; a implantação de novos sistemas de acompanhamento da
situação das reservas técnicas das sociedades seguradoras. Roberto Westenberger também destacou sua defesa pela despolitização da SUSEP,
para que partidos políticos não definam a linha de ação da autarquia, criando uma maior estabilidade. “Ações mais técnicas e menos políticas é o
que precisamos para melhorar os índices do nosso mercado”, comentou. O Superintendente também falou de duas outras questões; das chamadas
“seguradoras piratas”, que estão sofrendo um processo de fiscalização por parte da Susep e do Ministério Público, e do retorno da Carteira
Profissional do Corretor de Seguros. Westenberger foi amplamente aplaudido pelos presentes ao final de sua fala, e recebeu do Presidente Julio
Rosa um Certificado de Agradecimento por sua participação no almoço, além de um exemplar do livro “Fingidores”, de Rodrigo Rosp, dentro do
projeto do SindsegRS Seguro é + Cultura.
Na continuação, os funcionários do SindsegRS, Edimilson Belmonte Costa, Margareth Alves de Souza, Rubaiarte Oliveira Amaro, e
Terezinha de Lourdes Lamana, foram homenageados pela Diretoria com a entrega do Certificado de Notáveis, em reconhecimento aos serviços
prestados continuamente à Entidade.

Trenó Iluminado, da Bradesco Seguros, passa pela CicloFaixa da Avenida Paulista
Pelo terceiro ano seguido, a Bradesco Seguros leva o Trenó Iluminado com
Papai Noel para a CicloFaixa da Avenida Paulista, que pode ser visto nos fins de
semana que antecedem o Natal entre 22h (sábado) e 2h (domingo). Com a presença
de um Papai Noel, o veículo circulará entre as praças do Ciclista e Osvaldo Cruz,
puxado por bicicletas.
Antes, das 17h às 22h, o trenó ficará exposto na Praça do Ciclista para que o
público possa tirar fotos. Já nos domingos (14 e 21 de dezembro), o trenó percorrerá o
mesmo trecho, das 10h às 16h.
Fonte: Revista Apólice
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Banrisul e Icatu recebem aval para área de seguros
O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) informou na quinta feira que o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, parceria
entre a instituição e a Icatu para exploração de negócios de seguros de pessoas e
previdência.
Também afirmou que o Banco Central o autorizou a participar no capital social da
holding de participações que irá controlar uma sociedade seguradora. Esta sociedade
deterá exclusividade para comercializar de produtos de seguros de pessoas e previdência
nos canais de distribuição do Banrisul.

Em julho, as duas empresas firmaram um memorando de entendimento para iniciar estudos com vistas à participação societária em uma
seguradora. Com as aprovações, O Banrisul e a Icatu firmaram contrato por meio do qual o banco compromete-se a comercializar com exclusividade,
pelo prazo de 20 anos, produtos de seguro de vida e previdência.
O contrato produzirá efeitos até a obtenção, pelas partes, de autorização da Susep, para a participação do Banrisul no capital social da
seguradora, quando então todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato serão transferidos para a nova companhia, sem interrupção do
prazo de exclusividade. O Banrisul será acionista detentor de 49,99% das ações representativas do capital social da holding e a Icatu será acionista
detentor de 50,01%.
Fonte: Revista Cobertura
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Yasuda Marítima cria nova área de Riscos de Petróleo
A Yasuda Marítima, subsidiária do Grupo Sompo Japan Nipponkoa, um
dos maiores grupos seguradores do mundo, acaba de criar uma nova área de
Riscos de Petróleo. De olho na crescente demanda do segmento, a companhia já
trabalha na estruturação do novo produto, o primeiro a ser lançado após a
aprovação definitiva pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados da
incorporação da Yasuda Seguros pela Marítima Seguros.
Para essa nova iniciativa, a Yasuda Marítima contou com expertise da
equipe da Canopius, player mundial do segmento adquirida pelo Grupo Sompo
Japan Nipponkoa em dezembro de 2013. A Canopius possui décadas de atuação
no segmento de seguros para a área de Energia, Petróleo & Gás, com coberturas
de riscos tanto para operações onshore quanto offshore; bem como nas áreas de
armazenamento, transporte e responsabilidade civil.

Além disso, a Yasuda Marítima contratou Mario Luiz Ferreira (ex-Grupo Schahin) como novo gerente de Riscos de Petróleo. Com mais de
16 anos de experiência no mercado de seguros, dos quais sete dedicados exclusivamente à carteira de Riscos de Petróleo, Ferreira é graduado em
Marketing pela UNIP – Universidade Paulista e concluiu o Willis Masters of Energy Course, em Londres (Reino Unido), em 2012.
Segundo dados da SUSEP, o segmento de Riscos de Petróleo no Brasil registrou um crescimento de 68%, passando de R$ 403 milhões
em 2011 para R$ 678 milhões em 2013. As perspectivas para expansão dessa modalidade de seguros são bastante significativas, já que, segundo
dados do MME – Ministério de Minas e Energia, a Oferta Interna de Energia (OIE) – energia necessária para movimentar a economia – deverá
atingir o montante de 425,8 milhões de toneladas equivalente de petróleo (Mtep) em 2023, o que equivale a um crescimento de 3,7% ao ano.
Fonte: RMA Comunicação e Negócios
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

MAPFRE Seguros é eleita seguradora mais elogiada do Brasil

A MAPFRE Seguros, empresa do GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E
MAPFRE, recebeu o prêmio de empresa mais elogiada na categoria Seguros, do Prêmio
ElogieAki 2014. A entrega dos troféus às empresas vencedoras aconteceu durante o XIII
Encontro com Presidentes, evento que é organizado pela Revista Cliente SA e tem o objetivo de
debater temas apontados pelos CEOs das principais companhias do país.

Na sua segunda edição, o Prêmio ElogieAki tem o objetivo de identificar, estimular e difundir as melhores práticas na relação entre as
empresas e os consumidores. A eleição dos vencedores é feita por meio de voto popular, no portal ElogieAki.
A premiação é dividida em duas etapas. Na primeira, as empresas são eleitas por meio do ramo de atuação e, na segunda, na
classificação geral, que elege as cinco companhias mais elogiadas pelos clientes entre todas as empresas cadastradas no portal ElogieAki.
“No ano de 2013, ficamos entre as cinco empresas mais elogiadas e, agora, fomos contemplados em nosso ramo de atuação. Para nós,
isso é motivo de muito orgulho, pois expõe as iniciativas implementadas pelo Grupo ao longo do ano, visando sempre a excelência no atendimento
aos clientes, e mostra que estamos no caminho certo” comenta Mauricio Galian, diretor geral de Assistência do Grupo BB E MAPFRE.
Fonte: CDN Comunicação Corporativa
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Tokio Marine recebe Troféu Alvorada em Brasília
Como reconhecimento por sua atuação em Brasília, a Tokio Marine foi
premiada pelo destaque na carteira de Condomínio na 14ª Edição do Troféu
Alvorada, promovido pelo Sincor-DF. A companhia também foi indicada entre as
três melhores performances de seguradoras nas categorias Melhor Diretor,
Melhor Gerente Sucursal, Melhor Seguradora de Automóvel, Melhor Seguradora
em Empresarial e Melhor Seguradora em Riscos Diferenciados. A solenidade
aconteceu no espaço Grande Oriente do Brasil, no dia 28 de novembro, e reuniu
cerca de 1200 profissionais da região. “Acreditamos no potencial da região e
continuaremos investindo para oferecer os melhores produtos e serviços para
nossos parceiros de negócios e clientes”, afirmou o superintendente comercial
varejo Centro-Oeste da companhia, Jean Brunetto, que recebeu o prêmio junto
com a gestora executiva da Sucursal Brasília, Suzana Macedo.

Fonte: Revista Apólice

9,4 milhões de potenciais consumidoras de seguros
No Brasil, as pequenas e médias empresas representam um universo de 9,4
milhões de empreendimentos, devendo chegar a 11,6 milhões no ano de 2017,
conforme previsões do Sebrae. Todo esse potencial já é visto pelos corretores de
seguros como uma grande oportunidade para ampliar as suas carteiras em segmentos
como Saúde, Odontológico e Vida.
Tanto que, segundo Matias Ávila, vice-presidente comercial da SulAmérica
Seguros, “65% do PME Saúde da companhia é vendido pelo corretor varejista de
Automóvel”, ilustra, acrescentando que este resultado é fruto de um intenso trabalho de
treinamento junto aos corretores. “Somente no ano passado, treinamos 25.597 pessoas,
deste total, mais de 13 mil eram corretores. Neste ano, esse número deve chegar a mais
de 28.000 (total)”, revela.
Maurício Lopes, vice-presidente de Saúde e Odonto da SulAmérica, conta que a operação com produtos para as PMEs começou há cerca
de sete anos. “Começamos de forma tímida e estamos crescendo a uma média de 28% ao ano. Isso se deve à profissionalização do mercado,
formalização, e geração de empregos”, cita.
Segundo ele, a operação começou com o Saúde. “A carteira ganhou robustez e aceitação. Depois colocamos o Odonto e, com um forte
trabalho da área comercial, colocamos o corretor de Automóvel para trabalhar estas carteiras, o que deu certo, e de nossa parte, toda a estrutura de
pós-venda para o corretor”. Ele também citou o cross-selling como uma ferramenta que tem trazido ótimos resultados. “Antes, 20% do PME Saúde
era vinculado com Odonto, percentual hoje que está na casa de 30%”, afirmou.
Fonte: Revista Cobertura
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Programa Nacional de Apoio ao Trânsito. Primeira campanha começa em 16 de dezembro
No Brasil, a violência no trânsito mata mais do que câncer. Os números são assustadores e estatísticas não faltam para ilustrar este
cenário. Entre 181 países analisados, o Brasil ocupa o 33º lugar no ranking em mortalidade em acidentes de trânsito, segundo o Centro Brasileiro de
Estudos Latino Americano.
E, de acordo com a base de dados do DPVAT, somente no ano passado foram mais de 633,8 mil indenizações pagas. A maioria, 444,2 mil
casos, por invalidez permanente, registrando um crescimento de 25% em relação a 2013. Também no ano passado, foram mais de 54,7 mil
indenizações pagas por morte, neste caso, houve um recuo de 10% ante 2013. E neste ano, até o mês de junho, o DPVAT já computou mais de
340,5 mil indenizações pagas, a maioria dos casos, novamente, por invalidez permanente (mais de 259,8 mil).
Outro dado que mostra esta triste realidade é o Mapa da Violência 2014. Com base em dados do Ministério da Saúde e do Sistema de
Informações de Mortalidade (SIM), apenas em uma década, considerando 2002 a 2012, o número de mortos em acidentes de trânsito em todo o
Brasil cresceu 38,3%. Com o objetivo de conscientizar os motoristas quanto aos riscos, o mercado segurador não criou uma campanha, mas sim um
programa. “O Programa Nacional de Apoio ao Trânsito será lançado no próximo dia 16 de dezembro e a primeira campanha tem o mote ‘Se Liga’.
Nós faremos várias ações no campo educativo exatamente para conscientizar as pessoas a mudar este cenário. O foco é reduzir o número de
acidentes, o número de vítimas por morte ou invalidez”, informa Marco Barros, presidente da FenaCap.
O Programa contará com folders educativos, jogo virtual e simuladores que mostram o que pode ocasionar uma colisão a 15 km/hora. “O
Programa é nacional e também terá direcionamento regional, já que as realidades são diferentes nas regiões do País. É sabido que 72% de todos os
acidentes são causados por falha humana. O objetivo é ter uma sociedade mais racional no que diz respeito ao trânsito”, destaca o executivo.
Diferentemente do trato da legislação, que pune quem dirige embriagado ou utilizando o celular, focando campanhas neste sentido, a pretensão do
mercado de seguros é conscientizar sobre a dirigibilidade em todos os aspectos, exatamente nos riscos existentes.
Para tanto, nesta primeira etapa com término previsto para o Carnaval, a estimativa é distribuir um milhão da primeira edição do material
orientativo. “Faremos parcerias com concessionárias de rodovias e Detrans de todo o País”, antecipa Barros. Uma conscientização que está
relacionada à mudança de atitude. Para exemplificar, estima-se que 25% dos acidentes são causados por motoristas falando ao celular afetando,
principalmente, jovens de 14 a 34 anos de idade.
Acompanhem a Revista Cobertura no Twitter – www.twitter.com/revcobertura e também no Facebook – Revista Cobertura – Mercado
de Seguros
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Empréstimo de veículo a terceiro não provoca perda da cobertura do seguro
O empréstimo de veículo a terceiro não constitui agravamento de risco
suficiente para justificar a perda de cobertura de seguro. Dessa forma, cabe à seguradora
provar que o dono do carro intencionalmente praticou ato determinante para a ocorrência
do sinistro. Com esse entendimento, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que afastou a responsabilidade da
seguradora ao pagamento da indenização pelo fato da segurada ter emprestado o carro
para um terceiro (no caso, o seu noivo) que se acidentou ao dirigir embriagado. O TJ-SP
entendeu que a embriaguez do condutor do veículo foi determinante para a ocorrência do
acidente e que, ao permitir que terceiro dirigisse o carro, a segurada contribuiu para o
agravamento do risco e a consequente ocorrência do sinistro que resultou na perda total
do veículo.

O contrato firmado entre as partes estipula que se o veículo estiver sendo conduzido por pessoa alcoolizada ou drogada, a seguradora
ficará isenta de qualquer obrigação. Também exclui a responsabilidade assumida caso o condutor se negue a fazer teste de embriaguez requerido
por autoridade competente.
A segurada recorreu ao STJ, sustentando que entendimento já pacificado pela corte exige que o agravamento intencional do risco por parte
do segurado, mediante dolo ou má-fé, seja comprovado pela seguradora.
Segundo a relatora do caso, ministra Isabel Gallotti, o TJ-SP considerou que o mero empréstimo do veículo demonstra a participação da
segurada de forma decisiva para o agravamento do risco do sinistro, ainda que não tivesse ela conhecimento de que o terceiro viria a conduzi-lo sob
o efeito de bebida alcoólica. Para a ministra, esse posicionamento contraria a orientação de ambas as turmas que compõem a 2ª Seção do STJ. De
acordo com elas, a generalidade dos casos de exclusão de cobertura securitária com base no artigo 1.454 do Código de 1.916 e artigo 768 do
Código Civil de 2002 exige a comprovação de que o segurado contribuiu intencionalmente para o agravamento do risco objeto do contrato.
Citando vários precedentes, Isabel reiterou que o contrato de seguro normalmente destina-se a cobrir danos decorrentes da própria conduta
do segurado, de modo que a inequívoca demonstração de que procedeu de modo intencionalmente arriscado é fundamento apto para a exclusão do
direito à cobertura securitária. Empréstimo A ministra também apontou que o empréstimo de carro a outra pessoa, por si só, não aumenta o risco de
maneira a justificar a perda da cobertura do seguro. “Em síntese, o mero empréstimo de veículo automotor a terceiro não constitui agravamento de
risco suficiente a ensejar a perda da cobertura. Apenas a existência de prova — a cargo da seguradora — de que o segurado intencionalmente
praticou ato determinante para a ocorrência do sinistro implicaria a perda de cobertura”, ressaltou a relatora em seu voto.
Acompanhando o voto de Isabel, o colegiado, por unanimidade, concluiu que a seguradora deve arcar com o pagamento do valor
correspondente à diferença entre a indenização da cobertura securitária pela perda total do veículo previsto na apólice, no caso R$ 5,8 mil, e do valor
angariado pela segurada com a venda da sucata (R$ 1 mil). A quantia deverá ser acrescida de correção monetária incidente a partir da data da
celebração do contrato de seguro e de juros de mora a partir da citação. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.
Fonte: Consultor Jurídico
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Por que o seguro é importante para o transporte de cargas?
Quando o assunto é o transporte de cargas, tão importante quanto se ter a
segurança de que a carga chegará ao local de destino, é ter a certeza de que ela chegará
em perfeitas condições. Em busca dessa garantia, embarcadores e transportadoras estão
cada vez mais investindo em apólices de seguros.
O oferecimento de seguros no transporte de cargas não visa apenas o
cumprimento de uma obrigatoriedade prevista em lei. O principal retorno desse
investimento é garantir a satisfação e tranquilidade de quem contrata os serviços de
transporte. Isso contribui para o reconhecimento da credibilidade da empresa
transportadora, o que resulta na fidelização de uma carteira sólida de clientes.

Os seguros para transporte de carga fazem parte de uma modalidade conhecida como “seguro all risks”, que compreende a proteção contra
eventuais prejuízos decorrentes da operação de transporte, contratada pelo proprietário da carga. As possibilidades de coberturas variam de acordo
com as diferentes apólices oferecidas por cada seguradora. No geral, estão cobertos os principais danos à carga, provocados por acidentes com o
veículo transportador, roubo, furto e más condições de armazenamento. No entanto, apesar de uma ampla cobertura, é preciso ficar atento as
características de cada apólice, pois, de acordo com cada seguradora, o seguro de transporte pode não cobrir alguns tipos de bens e ainda
apresentar riscos excluídos.
Fonte: Porto Gente
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Em visita ao Brasil, executivo do Grupo Berkley avalia resultados das operações de 2014
Assim como nos anos anteriores, a Berkley Brasil recebeu, na última semana, a visita do
Presidente e COO (Chief Operating Officer) do Grupo W.R. Berkley, Robert Berkley, para um
diálogo com diretores, gerentes e coordenadores sobre o desempenho das operações da
seguradora em nível global. O executivo mencionou a satisfação em ver os resultados do Brasil, que
deve fechar o ano com crescimento na ordem de 43% com relação ao ano passado e, inclusive,
destacou o desempenho dos outros países da América do Sul.

Robert Berkley falou sobre a volatilidade da economia e a competitividade vivenciada em todo o mundo. Segundo ele, o desafio é encontrar
alternativas para satisfazer as necessidades dos clientes que buscam agilidade e eficiência. “Nós precisamos mostrar aos clientes o nosso capital
intelectual”, destacou. Robert reconheceu o empenho da equipe da Berkley Brasil e prevê que o próximo ano seja ainda mais promissor. “Vocês não
apenas fizeram esse negócio ser grande e lucrativo, mas também conseguiram criar uma empresa que tem personalidade, uma cultura forte, que
será o fundamento do sucesso a longo prazo”, disse. Para o presidente da Berkley Brasil, José Marcelino Risden, o comprometimento dos
colaboradores, associado ao apoio de Robert Berkley, proporciona ânimo em toda a equipe para que a companhia gere ainda mais resultados
positivos em 2015. “Ainda que as projeções econômicas não sejam as melhores, nossos resultados motivam a equipe para manter nosso
desempenho no próximo ano”.
Fonte: Agência DPI

Seguros de pessoas manterão liderança no crescimento do mercado, projeta CNseg
O mercado de seguros crescerá 12,4% em 2015, segundo previsão da
Confederação Nacional das Empresas de Seguros (CNseg), divulgada na última
terça-feira, 9 de dezembro, em encontro com jornalistas. “Mesmo com expectativa de
baixo crescimento do PIB no próximo ano, o mercado de seguros continuará
crescendo na casa dos dois dígitos”, disse Marco Antonio Rossi, presidente da
CNseg.
Na projeção por segmento, os seguros gerais terão desempenho abaixo
dos 9% registrados neste ano, atingindo 7,6% em 2015. Nos demais segmentos, os
seguros de pessoas deverão manter a liderança no mercado. Embora a previdência
privada tenha apresentado viés de alta em 2014, seu crescimento poderá ser
ligeiramente menor em 2015, quando deverá registrar 10,5% ante os 11% deste ano.
A CNseg ressalva, porém, que a previsão poderá ser reavaliada dependendo da
evolução da economia. Em 2014, este segmento foi o que apresentou maior
arrecadação, atingindo R$ 61,68 bilhões, 10% acima do ano anterior, além de atingir
a marca de 12 milhões participantes.
Para Osvaldo Nascimento, presidente da FenaPrevi, a escolha da nova equipe econômica do governo poderá trazer reflexos positivos à
previdência, em virtude da tendência de maior “transparência e previsibilidade”. Depois da recuperação do segmento a partir do primeiro trimestre
deste ano, ele informou que uma das prioridades tem sido a tipificação de produtos, que será mais estimulada no próximo ano. “A ideia básica é que
a pessoa escolha produtos específicos, como, por exemplo, um PGBL lastreado em notas do tesouro com vencimento em 2030”, explicou.
O melhor resultado previsto pela CNseg será o da saúde suplementar, que poderá crescer 17,5%, percentual superior aos 15,2%
alcançados neste ano. Neste ano, o segmento apresentou a segunda maior arrecadação do mercado, com R$ 60,86 bilhões, 15% a mais que em
2013. A estimativa da CNseg para o seguro de vida é positiva. A expectativa é que ramo cresça 8,7% em 2015, quase 3% a mais que o registrado
em 2014. A capitalização também crescerá 3% mais no próximo ano, atingindo 8%, segundo a previsão da CNseg.
Balanço de 2014
De acordo com levantamento da CNseg, a indústria de seguros no Brasil é composta por 118 empresas de seguros gerais; 17 de
capitalização; 16 de resseguros locais; 48 empresas de planos de benefícios, previdência privada e vida; 1.258 empresas de saúde suplementar; 82
mil corretores pessoas físicas e jurídicas; que juntas geram 150 mil empregos diretos.
Com base nos dados da Susep, a CNSeg mensurou o desempenho do setor por região, destacando a região Centro-Oeste na liderança, com
14,94% de crescimento em 2014, acima da média do mercado de 8,90% (sem considerar a saúde suplementar). O Nordeste obteve o segundo
melhor desempenho, com 9,40%.
Os cinco maiores estados em volume de prêmios (SP, RJ, MG, RS e PR) apresentaram crescimento de 8,1% em arrecadação, abaixo dos
14,3% registrados pelas cinco regiões menores (SE, TO, AC, AP e RR). “Os dados mostram um pouco do que tem sido o desafio do nosso setor, que
é levar o seguro para as regiões do país menos assistidas”, disse Marco Rossi, presidente da CNseg.
Os valores dos sinistros pagos por segmento, que representa o volume de indenizações, automóvel e ramos elementares pagaram R$ 28,2 bilhões,
no resultado acumulado até outubro de 2014. Os resgates e sorteios do segmento de capitalização somaram R$ 13,5 bilhões e o segmento de vida
pagou R$ 6,3 bilhões em sinistros.
Na saúde suplementar, de acordo com dados do primeiro semestre, a CNseg apurou que os resgates e benefícios da previdência somaram
R$ 35,2 bilhões; os procedimentos médicos, R$ 49,1 bilhões; e os procedimentos odontológicos, R$ 1 bilhão. “O papel das seguradoras é prestar
serviços, muitas vezes naquilo que o Estado não consegue atender em termos de proteção da sociedade”, disse Rossi.
Apenas com as assistências (guinchos, chaveiro, taxi etc.), o mercado de seguros devolveu à sociedade o equivalente a R$ 1,1 bilhão, do
qual R$ 503,2 milhões apenas em São Paulo. “Imagine a cidade de São Paulo se não houvesse o trabalho das assistências na oferta de guinchos. É
um papel importantíssimo para o trânsito da cidade”, disse Rossi.
Iniciativas
O presidente da Fenacap, Marco Barros, apresentou o Programa Nacional de Apoio ao Trânsito, que começa com a campanha “Se Liga” de
apoio ao trânsito. Ele citou os dados da seguradora Lider-DPVAT que contabilizou 634 mil vítimas de trânsito em 2014. “Os jovens são a maioria das
vítimas, inclusive fatais, o que traz grande impacto para economia e sociedade. Por isso, queremos contribuir para a redução desse problema”, disse
Barros.
A campanha “Se liga” envolve um conjunto de ações, como na área de educação. “Queremos conscientizar a nova geração de condutores
com ações de esclarecimentos”, disse. O material da campanha é composto por bafômetro educativo para uso em bares, jogos, simuladores de
consumo de álcool, adesivos, folders para distribuição em bares e pedágios etc.
Oportunidades
Diferentemente dos bancos, que conseguiram atingir todas as camadas da população, o seguro, na visão de Marco Rossi, ainda é pouco
consumido no país. “Avançamos muito, mas ainda há muito espaço para inserir mais pessoas no seguro”, disse. Ele citou pesquisa da FenaPrevi,
segundo a qual apenas 35% dos consumidores se previnem de imprevistos futuros e somente 18% têm algum seguro pessoal.
Para vencer o desafio de ampliar a base de segurados, Marco Rossi disse que o mercado deve recorrer a todos os canais existentes:
corretores de seguros, internet, telefone, lojas varejistas etc. “Se não conseguirmos atingir esse volume de oferta, dificilmente avançaremos para
chegar a todos os brasileiros”, disse.
Fonte: CVG-SP
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

PLA: GT para avaliar mudanças terá reunião dia 18 na Susep
Representantes da CNseg, FenSeg, FenaPrevi e FenaCap discutem alterações no cálculo do Patrimônio Líquido Ajustado
O Patrimônio Líquido Ajustado – PLA, da forma como é calculado atualmente, não leva em consideração o valor presente dos ativos e
passivos das seguradoras. Para que todo o arcabouço de solvência baseada em risco faça sentido técnico, é necessário que esta situação seja
revisada.
A Susep instituiu,nesta segunda-feira (8), por meio da portaria 6.095, um grupo de trabalho para discutir alterações na fórmula no cálculo do
patrimônio líquido ajustado (PLA). O PLA é comparado com o Capital Mínimo Requerido (CMR) das empresas. Caso o PLA seja inferior ao CMR, é
necessário que a empresa corrija a situação, muitas das vezes por meio de aporte de capital.
A criação do GT vem em boa hora, uma vez que, em virtude da futura exigência de capital de risco baseado no risco de mercado, é
necessário que, para a correta avaliação da solvência das empresas (comparação entre o CMR e o PLA), os ativos e passivos sejam avaliados a
valor de mercado.
No cálculo do patrimônio líquido contábil, base para aferição do PLA, nem todos os ativos e passivos são valorados a mercado. A primeira
reunião do grupo com a Susep ocorrerá na próxima quinta-feira, 18.
Fonte: FENSEG

Segredos Revelados
Kate e Alex Rocket são abençoados com um casamento maravilhoso e uma casa adorável. Apesar de
Kate ser incapaz de ter filhos, ela e Alex cuidam de Sara e Emily, as afetuosas filhas de seus bons amigos Don e
Debbie Winter, como se fossem da família. Com uma ligação, tudo muda. Sara acusa Alex de um crime hediondo,
criando uma briga entre os casais. Kate só pode observar, impotente, enquanto seu marido inocente é condenado e
mandado para a prisão. Quando uma tragédia ainda maior acontece, Kate não tem escolha a não ser transformar
sua dor em raiva. Quando sua vida está no momento mais obscuro, Kate descobre uma força interior e uma solução
arriscada para limpar o nome do marido - e arruinar a vida daqueles que destruíram tudo que ela construiu com
Alex. Mas o maior desafio de Kate será vingar Alex sem ter seu futuro perdido - e um novo amor precioso. Enquanto
Kate tiver coragem e esperança, talvez ela não perca tudo.
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Charlotte Street
Tudo começa com uma garota. Jason Priestley acabou de vê-la. Eles partilharam de um momento incrível
e rápido de profunda possibilidade, em algum lugar da Charlotte Street. E então, em um piscar de olhos, ela partiu
deixando-o, acidentalmente, segurando sua câmera descartável, com o filme de fotos completo. E agora Jason - exnamorado, escritor e herói relutante - se depara com um dilema. Deveria tentar seguir A Garota? E se ela for A
garota? Mas aquilo significaria utilizar suas únicas pistas, que estão ainda intocáveis em seu poder.

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Criança 44
Quando o corpo de um menino é encontrado sobre os trilhos de uma ferrovia, o agente Liev Demidov se
surpreende ao saber que a família do garoto está convencida de que se trata de assassinato. Os superiores do
oficial lhe dão ordens de ignorar o assunto, mas ele está determinado a encontrar a verdade por trás do terrível
crime.

