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Bradesco Seguros apresenta novos executivos em Porto Alegre
A Bradesco Seguros apresentou ao Mercado de Seguros do Rio Grande do Sul
nesta terça-feira (13/01) o novo gerente da sucursal Porto Alegre, Pablo Rodrigues
Guimarães, e novo superintendente da companhia para a região sul, Anderson Fabiano
Mundim Martins, que entram nos lugares de Altevir Prado e Alberto Lohmann,
respectivamente. A cerimônia de posse dos executivos contou com a presença dos
diretores da Bradesco Seguros Enrico Ventura e Carlos Eduardo Sarkovas de Oliveira e
também do superintendente executivo Leonardo Pereira de Freitas. O evento aconteceu
sucursal da Capital gaúcha e reuniu dezenas de Corretores de Seguros. “Tenho certeza
que o Anderson e o Pablo darão seguimento a história de sucesso da Bradesco no Rio
Grande do Sul e em Porto Alegre”, enfatizou Ventura.

Fonte: Seguro Gaúcho
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HDI alcança 1,6 milhão de veículos segurados no país
A HDI Seguros, quinta maior seguradora de automóvel do País, começa o ano de
2015 com a marca de milhão e seiscentos mil veículos segurados no Brasil. A conquista
reflete o crescimento da companhia, que vem ganhando mercado nas principais regiões
com frota segurável, como o Rio de Janeiro, estado onde inaugurou quatro unidades no
último ano: na Barra da Tijuca, zona oeste da Capital, no Centro do Rio, em Niterói e em
Campos dos Goytacazes, região serrana.

Tendo como principais estratégias de negócios o foco nos segmentos de auto e residência e a qualidade no relacionamento com clientes e
corretores, a HDI está no Brasil há mais de 30 anos e atua em todo o território nacional. “Seguiremos investindo em expansão geográfica, mas nossa
principal meta é atender cada vez melhor clientes e parceiros. Um dos nossos grandes diferenciais, por exemplo, são as centrais de atendimento ao
usuário, que denominamos de HDI Bate-pronto. Nelas o segurado é atendido em cerca de 30 minutos e já sai com encaminhamento para recuperar
seu veículo no caso de sinistro. Essa agilidade conta muito para quem precisa acionar o seguro. Aliado a isso, também trabalhamos para oferecer
preços competitivos, com o apoio de ferramentas digitais que nos permitem análises precisas do perfil do segurado”, destaca João Francisco Borges
da Costa, presidente da HDI Seguros.
Além das centrais físicas para atendimento ao usuário, a HDI inovou no mercado de seguros ao implementar as unidades móveis, vans
equipadas para realizar vistoria imediata do veículo e agilizar processos de documentação. Os chamados Bate-pronto Móvel são posicionados em
locais que apresentam demanda sazonal, como quando ocorre excesso de movimento por conta de feriado prolongado. “Com o Bate-pronto Móvel
reforçamos o atendimento aos segurados e terceiros para garantir excelência em serviços mesmo em períodos críticos. Hoje temos três dessas
unidades e nossa intensão é aumentar a frota em breve”, completa Flávio Rodrigues, vice-presidente comercial da seguradora.
Fonte: Ketchum Estratégia
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Tokio Marine implementa melhorias em seus materiais de pós-venda
Seguindo sua política de agilizar e facilitar o dia a dia de seus Parceiros de
Negócios, a Tokio Marine Seguradora, subsidiária de um dos maiores grupos do
mercado de seguros do mundo, desenvolveu o Projeto Impressão In Home. O processo
consiste na implantação de um software para diagramação, formatação e padronização
de layout para qualquer tipo de documento nos mais diversos formatos de output, como
PDF ou arquivos para serem processados nos Print Centers.Com a implantação, a
Seguradora internaliza toda a inteligência do processo e passa a enviar documentos
prontos para impressão. A ferramenta confere à Companhia total autonomia para
utilizar qualquer Print Center homologado, pois os documentos já chegam formatados e
prontos para impressão. A novidade traz melhorias aos materiais, como novos layouts
da Apólice e do Endosso, que ficam mais ‘limpos’ e com informações simplificadas.
Inclui também o lançamento do Resumo da Apólice, modelo similar ao da Apólice
Completa, mas com redução da descrição de alguns dados.

O Corretor poderá optar por receber a Apólice Completa ou o Resumo da Apólice, em uma ou duas vias, e endereçar a entrega somente
para o Segurado; para o Segurado e Corretor ou somente para sua Corretora mesmo.
“O projeto também contempla a reformulação das Apólices e será disponibilizado para diversos produtos focados em Pessoa Jurídica,
sendo que, inicialmente, atenderá as demandas do seguro Auto Frotas”, afirma o Diretor de Operações e Tecnologia da Tokio Marine, Adilson
Lavrador.
De acordo com o executivo, a reformulação da Apólice agrega vantagens como a personalização de todos os itens do Cartão do Segurado,
possibilidade de inclusão da logomarca da Corretora no documento e facilidade de consulta das informações. O resumo da Apólice e do Endosso
trazem as principais informações (dados do cliente, do corretor, de pagamento e também a relação dos itens). As versões digitais dos documentos
(completa e resumida) e os carnês estão disponíveis para consulta no Portal Nosso Corretor (PNC).
Fonte: PLANIM

AGCS divulga estudo sobre os maiores riscos para os negócios em 2015
O ambiente de negócios enfrenta novas dificuldades em razão do surgimento
de vários cenários desfavoráveis em um ambiente corporativo cada vez mais integrado,
segundo o quarto relatório Barômetro de Risco da Allianz Global Corporate & Specialty
(AGCS).
De acordo com o estudo, interrupções bruscas nos negócios e falhas na
cadeia de suprimentos (46%), catástrofes naturais (30%) e incêndios e explosões (27%)
serão os maiores riscos para as empresas em 2015. Já os perigos cibernéticos (17%) e
políticos (11%) foram os que mais subiram no ranking, e continuam a preocupar os
especialistas. Por sua vez, a perda de reputação (61%) e a interrupção nos negócios
(49%) após um incidente são vistas como as principais causas de prejuízos para as
companhias.
A pesquisa foi feita com mais de 500 analistas de risco e especialistas em seguro corporativo da Allianz e de outras companhias globais em
47 países. Segundo o levantamento, a combinação de novos riscos econômicos e regulatórios relacionados com a tecnologia cria uma ameaça
sistêmica para as empresas globais. Para responder a esses desafios, a Allianz sugere que as companhias façam controles internos mais fortes e
uma gestão de risco holística dos negócios.
“A crescente interdependência de indústrias e processos significa que os negócios estão cada vez mais sujeitos a um número crescente de
cenários desfavoráveis. Assim, os efeitos negativos podem se multiplicar rapidamente, com um risco criando diversos outros. Catástrofes naturais ou
ataques cibernéticos podem interromper os negócios não só de uma empresa, mas de setores inteiros ou de infraestrutura crítica”, afirma o CEO da
AGCS, Chris Fischer Hirs.
Para o executivo, “o gerenciamento de risco precisa estar atento a essa nova realidade. Identificar o impacto de qualquer interconexão de
forma precoce pode mitigar ou ajudar a prevenir perdas. Também é essencial fomentar a colaboração cruzada das companhias para enfrentar os
riscos modernos”.
Fonte: Revista Apólice
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Aumenta procura por seguro residencial nas férias
Com as férias, muitas vezes é inevitável deixar a residência desocupada por
alguns dias e logo aparecem as preocupações como incêndio, furtos, invasões, entre
outros possíveis imprevistos. A contratação de um seguro residencial é uma alternativa
para garantir uma ausência tranquila e sem dores de cabeça quanto à segurança do
imóvel.
De acordo com Ubirajara Cavalcanti, diretor-executivo da Mercantil do Brasil
Corretora de Seguros, a procura por seguros residenciais cresce durante o período de
férias devido à preocupação das famílias com os riscos que correm ao deixarem o imóvel
vazio.

“O número de residências desocupadas aumenta durante o período de férias e, por isso, a incidência de furto ou dano ao patrimônio
também. O seguro residencial ameniza o problema mediante a oferta de coberturas contra o roubo de bens, responsabilidade civil familiar e danos
materiais ao sistema elétrico ou a vidros”, explica o executivo.
O interesse pela contratação da apólice persiste após o período de férias. Segundo Cavalcanti, isso acontece porque o segurado tem a
percepção dos outros benefícios inclusos no contrato, que geralmente vão além das coberturas de danos ou proteção.
“Infelizmente, as pessoas ainda não têm conhecimento dessas facilidades que o seguro residencial proporciona. A maior preocupação é
com furto ou mesmo danos maiores no imóvel. Mas, ao procurar se informar sobre todos os serviços inclusos, o segurado percebe que o seguro
residencial pode auxiliar nos momentos difíceis e reduzir os gastos que normalmente ele teria de arcar sem a apólice”, aponta Cavalcanti.
Fonte: Revista Apólice
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Proposta torna obrigatória contratação de seguro para veículos oficiais
A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei PL 7872/14, do deputado
Lincoln Portela (PR-MG), que torna obrigatório o seguro automotivo para os veículos
oficiais.
Pela proposta, os automóveis de propriedade da União, dos estados e do
Distrito Federal, quando usados para a finalidade pública, somente poderão circular se
estiverem cobertos por apólices contra acidente de trânsito, furto e roubo. As
seguradoras, de acordo com o texto, devem ser contratadas por meio de licitação.
Conforme Portela, o projeto justifica-se pela necessidade de proteger o
patrimônio público. O parlamentar acrescenta que os veículos da frota oficial – usados
por bombeiros, policiais e paramédicos, por exemplo – são mais sujeitos a riscos de
acidente no trânsito, em razão das atividades desenvolvidas.

A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será arquivada pela Mesa Diretora no dia 31 de janeiro, por causa do fim da legislatura.
Porém, como o seu autor foi reeleito, ele poderá desarquivá-lo. Nesse caso, o texto deverá ser analisado pelas comissões de Viação e Transportes;
de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Fonte: Agência Câmara
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Capitalização da Bradesco Seguros distribui mais de R$ 31,6 mi em dezembro
O segmento de Capitalização da Bradesco Seguros distribuiu mais de R$
31,6 milhões (valor bruto) em prêmios de sorteio no mês de dezembro de 2014.
Foram 169 títulos contemplados, sendo 58 em São Paulo; 21 na Bahia; 19
no Rio de Janeiro; 15 em Minas Gerais; 8 no Pará; 7 no Rio Grande do Sul; 5 no
Ceará, no Mato Grosso e em Santa Catarina; 4 em Goiás, em Pernambuco e no
Paraná; 3 no Espírito Santo; 2 em Alagoas, no Amazonas, no Piauí e em Rondônia; e
1 no Maranhão, na Paraíba e no Rio Grande do Norte.

Osite bradescocapitalizacao.com.br disponibiliza os resultados dos sorteios dos títulos de capitalização. Para fazer a consulta dos números
sorteados, basta acessar o site, clicar em “Resultados dos Sorteios”, em “Confira Agora” e selecionar um ou mais produtos. O site disponibiliza, para
conferência, os resultados do mês corrente e anteriores. Além disso, o cliente que possui acesso ao Bradesco Internet Banking tem a facilidade de
consultar o seu saldo, combinações para sorteio e o informe de rendimentos dos seus títulos de capitalização.
Em Capitalização
No ramo Capitalização, o Grupo Bradesco Seguros registrou faturamento de R$ 3,9 bilhões até o terceiro trimestre de 2014, crescimento de
16,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Até setembro de 2014, a empresa pagou R$ 3,1 bilhões aos seus clientes, através de prêmios
de sorteios e resgates de títulos de capitalização. Em capitalização, o Grupo Bradesco Seguros encerrou o terceiro trimestre de 2014 com 8,1
milhões de títulos tradicionais, carteira de 3,4 milhões de clientes e market share de 24,3% (em faturamento – até setembro/2014).
Fonte: Bradesco Seguros

Vem aí o 4° Encontro de Resseguro no Rio de Janeiro
A CNseg, em parceria com a Federação Nacional das Empresas de Resseguros – Fenaber e
a Escola Nacional de Seguros, realizará o 4º Encontro de Resseguro nos dias 14 e 15 de abril de
2015, no Hotel Sofitel, em Copacabana, no Rio de Janeiro.
O encontro, que visa discutir temas importantes como o cenário energético brasileiro, as
perspectivas econômicas no Brasil, a necessidade de capital, retrocessão para seguradoras e
resseguro paramétrico, vai reunir segurados, seguradoras, resseguradoras, corretoras de resseguro,
escritórios de advocacia e prestadoras de serviços. Além disso, serão apresentados novos produtos
financeiros e proteção de portfólio.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 850,00 até o dia 01/03. A partir do dia 02/03 os valores
passarão para R$950,00.

Fonte: CQCS
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Escola Nacional de Seguros abre inscrições para Curso para Habilitação de Corretores de Seguros

EUA: Motoristas mais jovens estão dispostos a partilhar sua privacidade para ter seguro mais barato
Uma pesquisa nos EUA revelou que motoristas mais jovens estão dispostos a
partilhar seus dados de condução e preferências para obter descontos em seguros. Em
torno de 85% dos condutores entre 18 e 29 anos não fazem reservas quanto ao dar
informações pessoais, enquanto 15% se preocupam com sua privacidade.
Nos EUA existe uma modalidade de seguro que dá descontos nos prêmios
em troca de dados que deixem as seguradoras mais confiantes. Elas querem conhecer
os hábitos dos motoristas e assim traçar um perfil dos mesmos, o que facilita a
concessão de seguros mais baratos para quem compartilha seu dia a dia.

No entanto, consumidores mais velhos não parecem tão dispostos a partilhar seus dados, pois acham isso uma invasão de privacidade e
27% deles – na faixa entre 50 e 64 anos – preferem evitar esse tipo de seguro. Quem aceita pode ter descontos de até 30% no prêmio.
O chamado “seguro com base no uso” é bastante atrativo para condutores novos, cujos seguros são naturalmente mais altos por causa da
pouca experiência. Para as seguradoras, o risco é menor com maior conhecimento sobre os clientes. A pesquisa revelou que de modo geral, o
número de condutores que acreditam que este tipo de seguro é uma ameaça caiu de 25% para 20% nos últimos anos, enquanto 26% afirmam
desconhecer esse tipo de proteção privada.
Mas como é feito?
Dependendo da seguradora, um dispositivo de rastreamento é instalado no carro via porta OBD2 ou através de apps de multimídia,
transferindo assim dados de condução do motorista e do veículo para uma central. Vários dados são analisados, sendo basicamente dia e hora das
viagens, aceleração, frenagem, localização, distância percorrida, entre outros.
Há vários programas de seguro com base no uso e acredita-se que 1% de todos os motoristas dos EUA estejam incluídos nessa categoria.
Os dados também são repassados para outras seguradoras e para as montadoras, que assim traçam estratégias de marketing para buscar clientes
nesse segmento.
No entanto, muitos estão preocupados com o uso de dados pessoas de clientes segurados dessa forma e pedem maior vigilância e
transparência sobre o uso dessas informações. Ainda assim, praticamente todos os carros nos EUA utilizam as chamadas “caixas-pretas”, que
enviam dados de desempenho do veículo direto para o fabricante. De qualquer forma, com ou sem seguro por uso, o motorista é monitorado.
Fonte: Autoblog
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Seguradora tailandesa volta a apostar no storytelling em novo comercial
A empresa tailandesa de seguros de vida Thai sabe que, nos dias de hoje,
uma das melhores formas de se atingir o público é contando uma história. Em suas
propagandas, a Thai investe no storytelling, trazendo sempre personagens que
emocionam e mensagens sobre amor e solidariedade que viralizam na web.
Seu novo comercial faz uso do mesmo recurso e conta a história de um
garoto que intriga sua professora ao escolher um super-herói improvável em sala de
aula: o “Homem do Lixo”. Com direito a nano vassoura super veloz, visão de raio-x a
prova de sujeira e armadura anti-carro, o herói do pequeno Pornchai se diferencia de
personagens como “Homem Magneto” e “Congelador do tempo” por possuir um
motivo muito nobre.

Segundo a companhia, todas as histórias contadas em seus pequenos filmes são baseadas em eventos reais.
Fonte: Administradores

Mercado Interno de Resseguros – Janeiro a Outubro– 2014
Por: Luiz Roberto Castiglione
RESULTADOS:
O Mercado Interno de Resseguros encerrou o período em foco apresentando um Lucro Líquido de R$ 417,0 milhões contra um
Lucro Líquido de R$ 62,3 milhões do ano passado, um crescimento importante.
A Taxa Média de Retorno do Patrimônio Líquido anualizada foi de 9,29% contra 1,56% de 2013.
Esse desempenho está associado às reduções da sinistralidade retida e das despesas com comercialização. Afora isso tivemos a
recuperação do Resultado Financeiro que somou R$ 686,5 milhões em 2014 contra 405,4 milhões de 2013, um crescimento de 69,3%. A
operação obteve uma Combined Ratio de 100,94% dos prêmios ganhos contra 108,58 dos mesmos no ano passado. As reduções da
sinistralidade, despesas de comercialização e das despesas administrativas justificam a melhoria. É importante destacar que o nível de
retenção de prêmios de resseguro gerados no mercado de seguros foi de 54,37% contra 54,33% de 2013.
O IRB Brasil – RE manteve a liderança com 47,40% dos prêmios totais (em 2013 detinha 55,79% - uma queda de 1,6%) seguido
pela ZURICH RE, ALLIANZ RE, MUNICH RE, AUSTRAL RE e MAPFRE RE. No que se refere aos segmentos o Patrimonial mantém a
liderança com 33,54% dos prêmios totais (em 2013 era de 37,56%) seguido dos Riscos Rurais, Riscos Financeiros, Transportes, Pessoal –
Coletivo e Automóveis.
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Bebidas alcoólicas podem causar danos cerebrais irreversíveis aos jovens
Todos nós sabemos os efeitos negativos que consumir bebidas alcoólicas
frequentemente traz para nosso corpo. No entanto, os malefícios para os adolescentes
podem ser ainda mais devastadores do que para adultos, principalmente por os jovens
ainda estarem em desenvolvimento. O órgão do corpo atingido que mais traz
preocupação para os médicos é o cérebro, sendo que os danos neurológicos muitas
vezes podem ser irreversíveis.
Um estudo recente realizado pela Universidade da Califórnia comparou as
imagens cerebrais de jovens que bebiam álcool de forma exagerada com outros não
ingeriam nenhum tipo de bebida alcoólica. Os cientistas identificaram que haviam
danos no tecido nervoso central do cérebro daqueles que bebiam. Estima-se que este
tipo de lesão diminua a capacidade de concentração assim como a compreender e
interpretar informações visuais.
O cérebro do adolescente, por ainda estar em processo de formação, está mais vulnerável para ataques de substâncias tóxicas e
nocivas ao organismo, como o álcool. Alguns dos jovens consumiam cerca de quatro doses, em três ocasiões por mês e foram submetidos a
testes de memória e pensamento juntamente com os adolescentes que não bebiam. Os piores resultados vieram daqueles que consumiam
bebidas alcoólicas, como era de se esperar.
Foi identificado ainda que há uma diferenciação de gênero. As meninas que bebiam tiveram grandes problemas com os testes que
tinham como foco a dimensão de espaço, assim como matemática. Já os garotos tiveram desempenho ruim em testes de atenção, sendo que
isso está intimamente ligado com a concentração, ou falta dela. Talvez inclusive isto seja refletido na escola, onde muitos jovens não têm
bons resultados devido à falta de atenção na aula.
Alguns psicólogos concordam que muitos vícios começam na adolescência, pois o jovem entra em contato com tudo de forma
intensa. Enquanto isso pode ser algo positivo como praticar frequentemente algum esporte ou gostar de literatura, esta tendência pode
absorver algo ruim como as bebidas alcoólicas. Assim, é preciso o acompanhamento muito próximo dos pais e responsáveis pelo jovem para
que seu caminho seja trilhado em algo que contribua para sua vida. Caso contrário, os resultados das bebedeiras podem ser muito pior do
que uma ressaca.

