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Porto Seguro cria soluções para ajudar no consumo consciente da água
Clientes Porto Seguro que fizerem o consumo eficiente de água podem
receber até 10% de desconto
O abastecimento de água no País tem tomado proporções preocupantes nos
últimos meses e, a Porto Seguro criou uma campanha para ajudar na economia do
consumo de água. A partir do mês de janeiro, os clientes que possuam dispositivos ou
equipamentos que garantem o reaproveitamento ou o uso eficiente de água em
residências ganham desconto de 10% no seguro. Já as empresas e condomínios
podem obter o desconto de 5%. O desconto é válido para todo o País e abrange
especificamente os clientes da Porto Seguro Residência – Habitual, Veraneio e
Premium; Porto Seguro Condomínio; e Porto Seguro Academias, Bares e
Restaurantes, Clínicas e Consultórios, Empresa, Escolas, Estética e Beleza, Pet Shop
e Clínica Veterinária.
A ideia surgiu da necessidade de incentivar a redução do consumo de água, alinhado à política da companhia que é a de respeitar o meio
em que vivemos. “A Porto Seguro entende que cuidar do nosso planeta de forma sustentável é o primeiro passo para vivermos bem. E respeitar os
limites da natureza é essencial para o nosso futuro. Uma pequena ação todos os dias, como economizar água de forma consciente, pode mudar a
nossa vida”, afirma Edson Frizzarim, Diretor de Ramos Elementares.
A Porto Seguro inclui em suas atividades diárias práticas como a redução de até 26% no consumo de energia elétrica. Entre as ações
desenvolvidas estão também a Hora da Terra (horário fixo para ligar e desligar o ar condicionado e a energia elétrica); substituição de lâmpadas
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores a respeito das boas práticas de uso dos computadores;
implantação de dispositivos de transformação de energia com capacitores, para correção de fator de potência, eliminando gastos de energia
excedente. Além de instalação de dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis, atingindo uma economia de 20% de
toda água consumida em seus imóveis.
A ação da seguradora está alinhada aos Princípios de Sustentabilidade em Seguros (PSI na sigla em inglês), que entre outras coisas,
enaltecem que nas seguradoras, os processos de tomada de decisão levem em conta as questões ambientais, sociais e de governança, relevantes
para suas atividades.
Fonte: Seguros-SE
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Vera Lubiana assume gerência comercial da SulAmérica em Manaus
A SulAmérica tem uma nova integrante em sua operação comercial em Manaus (AM). Vera
Lubiana assume a gerência comercial na capital amazonense, passando a liderar a equipe da filial
da companhia.
A gestora ficará à frente dos negócios da seguradora na unidade de Manaus, que registrou
crescimento de 8,2% entre outubro de 2013 e setembro de 2014. Saúde e Odonto, Auto e
Previdência são as carteiras mais representativas da filial. No mesmo período, Riscos Industriais e
Comerciais (47,9%), Saúde (11,1%) e Automóveis (8,9%) apresentaram o maior crescimento.
Vera atua no mercado segurador há 13 anos e possui experiência em gestão de negócios,
tendo trabalhado na própria SulAmérica em anos anteriores. A executiva é formada em Tecnologia
de Processamento de Dados e pós-graduada em Gestão Estratégica de Produção e em Gestão
Empreendedora.

Fonte: Revista Apólice

Golpe contra seguradoras representa 10% dos roubos de carro, diz polícia
Um em cada dez roubos de carros registrados em Curitiba, no Paraná, é
tentativa de fraude contra as seguradoras, segundo estimativa da Delegacia de Furtos e
Roubos de Veículos (DFRV). De acordo com a Polícia Civil, pelo menos uma pessoa é
presa por mês ao tentar aplicar o golpe do seguro. O suspeito de praticar esse delito
pode responder por estelionato, falsidade ideológica e comunicação falsa de crime.
De acordo com o delegado Cassiano Aufiero, algumas pessoas que cometem
esse tipo de crime chegam até a incendiar o carro para impedir a identificação da
perícia. Depois vão até a polícia para comunicar o roubo ou furto e tentar receber o
valor do seguro. “Há casos de veículos encontrados que não consegue, mesmo com
perícia, se identificar. Aí [as pessoas] conseguem reaver o dinheiro do seguro, o valor
pago pela seguradora”, afirmou o delegado.

Para o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná (SINCOR-PR) José Antônio de Castro, quem acaba prejudicado é a
população, pois os golpes contra seguradoras têm impacto direto nos preços dos seguros que acabam ficando mais caros. “O seguro nada mais é do
que um mutualismo, uma relação onde todo mundo está investindo dinheiro e aquele que precisa vai lá e retira. Quando muitas pessoas começam a
retirar, precisa-se colocar mais dinheiro. E o seguro fica mais caro, porque isso tem que ser rateado entre todos para que se haja um equilíbrio dentro
das seguradoras e elas possam continuar fazendo suas indenizações”, disse Castro.
Fonte: G1
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Resolução de sinistros pelas seguradoras não chega para fidelizar clientes
Apesar de 86% dos clientes que participaram um sinistro nos últimos anos se
declararem satisfeitos com a forma como o processo foi gerido, a probabilidade de
mudarem de seguradora no ano a seguir é alta ou muito alta em 41% dos casos. A
conclusão é de um estudo da Accenture, que se baseou num inquérito a cerca de oito mil
clientes de seguros de habitação e automóvel em 14 países, representado a Europa cerca
de 60% da amostra.
Segundo o inquérito, 14% dos clientes que participou de um sinistro nos últimos
dois anos não ficaram satisfeitos com a forma como o processo foi gerido. Desta
percentagem, 83% prevê mudar, ou já mudou de seguradora. O estudo conclui ainda que
a probabilidade de mudar de seguradora é quase duas vezes mais alta entre os clientes
que participaram de um sinistro nos últimos dois anos (41%) do que entre os que não
apresentaram (22%).

”Percebe-se que a insatisfação de um cliente está relacionada com a forma como o seu sinistro foi gerido, mas, de acordo com o estudo, o
fato de um cliente estar satisfeito pode não significar necessariamente que irá manter-se fiel à seguradora contratada ”, refere Miguel Proença,
managing director da área de seguros da Accenture. “Os resultados do inquérito demonstram que conseguir níveis médios de satisfação do cliente
com a gestão do sinistro já não é hoje suficiente. A franquia está agora mais elevada e, para superá-la, as seguradoras terão de oferecer uma
experiência diferenciadora e de excelência ao cliente, assim como o prêmio terá de ser alvo de uma revisão ajustada.
Outra das conclusões aponta para que 77% dos clientes estariam dispostos a partilhar os seus dados pessoais com as seguradoras em
troca de benefícios. Mais de metade (59%) seria capaz de o fazer em troca de um sinistro regularizado de forma mais célere e 28% em troca de
recomendações personalizadas para ajudar a gerir de forma mais eficaz os riscos e evitar sinistros.
Face à pergunta que tipo de informação estariam dispostos a partilhar com estas companhias, 56% dos segurados do ramo automóvel estão
dispostos a fornecer dados sobre o estado do seu veículo, 52% sobre os hábitos de condução e 39% sobre a geo-localização.
Fonte: CVG SP
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Artigo do Tudo Sobre Seguros esclarece seguro D&O
Criado nos Estados Unidos, na década de 1930, o seguro D&O (Directors and
Officers Liability Insurance) visa proteger o patrimônio de altos executivos de processos
gerados por eventuais danos a terceiros, causados involuntariamente por sua gestão. No
Brasil, a adoção dessa modalidade é mais recente e encontra-se em plena expansão.
Entre setembro de 2013 e de 2014, o seguro D&O arrecadou cerca de R$ 250
milhões no País, 67% acima do acumulado em 2010. Estima-se que mais de três mil
empresas tenham apólices como essas. O assunto é explorado pelo novo artigo do portal
Tudo
Sobre
Seguros,
“D&O
na
ordem
do
dia”:
http://www.tudosobreseguros.org.br/sws/portal/pagina.php?l=754&c=1325

O texto esclarece detalhes desse seguro, como vigência e cobertura, e aponta os casos mais comuns de indenizações em âmbito nacional.
Também são comentadas as principais exclusões dos contratos, às quais consumidores devem estar atentos. O artigo completo pode ser lido no link
acima.
Fonte: Boletim Acontece
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Descomplicado o Seguro: portal reúne informações sobre contratação de seguros
O brasileiro é um dos povos mais otimistas do mundo. Se isso é bom por um
lado, por outro pode ser bastante perigoso. Como a fé é grande, muitos acham que
nada de mal vai lhes acontecer. Isso, até que se perca um ente querido, se envolva em
um acidente de carro ou tenha sua casa assaltada. Nessas horas é comum a
lamentação: por que não contratei um seguro? Normalmente, se contratou, existe uma
grande chance de ter sido contratado de forma equivocada, devido à falta de
informação de quem compra e de quem vende. Foi exatamente por este motivo que o
Portal Descomplicando Seguro foi criado. Segundo José Franco, profissional com mais
de 15 anos de atuação no mercado de seguros e idealizador do projeto, o problema
não é cultural, como se costuma dizer popularmente. “O brasileiro não tem a cultura do
seguro e, sim a falta total de conhecimento do que, verdadeiramente, é seguro”, afirma.
“Menos de 10% da população têm seguros e, destes, muitos contratam o plano errado,
sem saber qual tipo de cobertura ou reembolso terão direito no caso de um sinistro”,
completa.

O Descomplicando o Seguro nasce justamente para preencher essa lacuna. A ideia é que o Portal se torne uma referência para o setor,
demonstrando a necessidade do seguro e a importância de uma correta contratação. “Às vezes, as pessoas até tem intenção de contratar um plano,
mas a dificuldade para ler e entender contratos, acaba barrando ou limitando o processo. Nossa intenção é fornecer informação de qualidade e com
isenção total para a tomada de decisão e, sem nenhum custo para quem consultar o site”, esclarece.
Diariamente, o Portal irá apresentar conteúdos sobre seguros de vida, planos de previdência privada complementar, seguro de automóvel e
patrimonial e, planos de saúde e odontológico. As informações poderão ser acessadas também em vídeo, ampliando o alcance. Um dos diferenciais
será a exposição de um glossário, traduzindo termos do chamado “segurês”.
Segundo Franco, o maior objetivo do Descomplicando Seguro é fazer com que o País deixe de ser subsegurado. “Se conseguirmos elevar,
ainda que, minimamente o número de segurados no Brasil, já me darei por satisfeito. Minha missão terá sido cumprida”, finaliza.
Sobre o Descomplicando o Seguro: www.descomplicandooseguro.com.br
Fonte: InformaMídia
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Lojas são multadas em R$ 28 milhões por venda casada de seguros
As redes Casas Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio, Ricardo Eletro, Insinuante
e Fast Shop foram multadas em R$ 28 milhões pelo Ministério da Justiça por venda
casada.
Sem informar nem pedir autorização aos consumidores, as empresas
incluíam, junto com a venda de seus produtos, garantia estendida, planos
odontológicos, seguro de vida, seguro desemprego, títulos de capitalização e até
cupons para sorteios, de acordo com o ministério.
A prática desrespeita o Código de Defesa do Consumidor.

É dever do fornecedor informar, esclarecer e orientar o consumidor sobre todos os produtos e serviços ofertados, segundo Amaury Oliva,
diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, ligado ao Ministério da Justiça. “Em relação ao seguro garantia estendida, o
consumidor precisa ficar atento: ele não substituiu a garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor. Essa garantia é direito do consumidor e
dever do fornecedor”, explica.
Fonte: Uol

Escola Nacional de Seguros abre as inscrições do Curso para Habilitação de Corretores de
Seguros

Lindsay Lohan será garota-propaganda de seguro de carro
Ah, o marketing… Uma empresa americana de seguros de carro encontrou a
garota-propaganda perfeita para seus próximos anúncios na televisão: a atriz Lindsay
Lohan, mais conhecida por suas bebedeiras do que pelas atuações. As informações são do
site TMZ.
A atriz, por exemplo, foi presa duas vezes por dirigir embriagada em 2007. Três
anos depois, ela simplesmente atropelou um carrinho de bebê em Hollywood. Para
completar, em 2012, ela teve três acidentes: bateu em um carro que estava estacionado em
frente a uma boate, colidiu com um caminhão e atropelou um homem parado na calçada de
um hotel em Nova York.

De acordo com a página, a moça está gravando um comercial em Long Beach, na Califórnia, que tem chances de ser veiculado no Super
Bowl 2015, a final do campeonato da liga profissional de futebol americano. O jogo será em 1º de fevereiro no estádio da Universidade de Phoenix,
no Estado do Arizona, com transmissão nacional e uma expectativa da maior audiência do ano
Fonte: Veja
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Transação para criar líder belga no mercado de Seguro de Crédito
Marsh, líder em corretagem de seguros e gerenciamento de riscos, anunciou hoje
a aquisição da Trade Insure NV situada em Aalst, líder na distribuição de apólices de
seguro para crédito na Bélgica. Os termos da transação não foram divulgados. Fundada
em 1990, a Trade Insure foca especialmente no provisionamento de trade credit insurance,
uma solução que pode auxiliar a melhora do fluxo de caixa, a redução de custos, a baixa
nas taxas de empréstimos e aumento do crédito, além de oferecer proteção contra
devedores. A partir de Janeiro de 2015, a organização combinando ambas as empresas
irá operar sob o nome Marsh Trade Insure e incluirá tanto os funcionários do time de
crédito da Marsh atual, quanto os funcionários da Trade Insure. O time, baseado em Aalst
,também atenderá seus clientes através dos escritórios da Marsh localizados em Bruxelas,
Antuérpia, Roeselare, Liège e Luxemburgo.

Flavio Piccolomini, CEO para a Marsh Europa Continental disse: “É um prazer receber a experiente equipe da Trade Insure na Marsh. A
Trade Insure desenvolveu uma forte oferta de seguro para crédito tanto para SME quanto para clientes multinacionais por toda a Bélgica. Quando
combinado às capacidades da Marsh, poderemos oferecer os melhores serviços e soluções globais a eles”. Luc Gillijns, Managing Director para a
Trade Insure NV disse ainda: “Esta transação deixou tanto os nossos clientes quanto os nossos colegas animados. Nossos clientes terão acesso a
uma gama maior de produtos e serviços e nossos colegas poderão ascender a melhores oportunidades em suas carreiras”.
Henri Steyaert, CEO da Marsh Bélgica e Luxemburgo comentou: “A combinação da ampla base de clientes da Trade Insure na Bélgica com
as capacidades regionais e globais da Marsh permitirá oferecer uma ampla e exclusiva gama de soluções para clientes, tanto na Bélgica, quanto no
exterior, quando muitos deles estiverem procurando pelas proteções que o seguro de crédito tem a oferecer”. Como a corretora de seguros para
crédito comercial líder no mercado belga, a Trade Insure poderá oferecer uma ampla gama de soluções de seguros e serviços de consultoria para os
clientes. Junto com o modelo de seguro tradicional, o posicionamento e o gerenciamento de sinistros, fornecerá soluções especiais para risco político
e crédito estruturado.
Fonte: Conteúdo Comunicação

Coloque sua vida no ritmo certo!

Benefícios da atividade física:
Na aparência:
Melhora seu visual
Melhora sua postura
Os músculos ficam mais eficientes e com melhor tônus
Combate o excesso de peso e o acúmulo de gordura

No trabalho:
Aumenta a produtividade
Menor propensão às doenças
Melhor índice de freqüência no trabalho
Combate o estresse e a indisposição
Melhora sua capacidade para esforços físicos

No dia a dia:
Maior disposição para as tarefas cotidianas
O coração trabalha de forma mais segura e eficiente
Aumenta seu fôlego
Melhor elasticidade e flexibilidade do corpo
Melhora sua auto-estima
Você se alimenta e dorme melhor
Vive melhor e com mais qualidade

Na saúde:
Aumenta a qualidade e a expectativa de vida
Melhora seu sistema imunológico
Previne e reduz os efeitos de doenças como:
Cardiopatias
Estresse
Obesidade
Osteoporose
Hipertensão arterial
Deficiências respiratórias
Problemas circulatórios
Diabetes
As alterações das taxas de colesterol (lipídicas)

Fonte: Professor Fausto Arantes Porto

