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Líder volta à TV e ao rádio

As campanhas institucionais da Líder voltaram à cena, em mídias televisas e radiofônicas. E
estão no ar desde o último dia 15 com alcance nacional. O mote das peças publicitárias agora foca a
importância de se manter o seguro regularizado – ou seja, pago –, além de focar as facilidades
existentes para o pagamento, como o parcelamento do prêmio para algumas categorias de veículos.
O período é oportuno, pois é começo do ano fiscal, data de início de vigência da “apólice”, não raro
atrelada ao IPVA, também pago nesta época do ano em vários estados.
As peças têm caráter informativo e procuram apresentar a identidade visual criada para a
campanha dos 40 anos do seguro DPVAT, comemorados em dezembro.

Do valor arrecadado com o pagamento do DPVAT, 45% é destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para custear os
tratamentos das vítimas de trânsito. O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), por sua vez, recebe outros 5% para investir em
campanhas educativas. Os demais 50% são administrados pela Seguradora Líder, para o pagamento das indenizações.

PMEs têm papel decisivo no crescimento do setor de seguros
As pequenas e médias empresas (PMEs) são, hoje, o principal pilar do
crescimento do mercado de seguros no Brasil. Não por acaso, as seguradoras vêm
investindo forte nesse segmento que, em 2014, respondeu por mais de 40% do
faturamento do setor. Segundo projeção da Confederação Nacional das Seguradoras
(CNSeg), no ano passado, a atividade de seguros cresceu pouco mais de 11%, bem
acima do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Inicialmente, o mercado trabalhava com a
estimativa de crescer perto de 15%. Contudo, o cenário de desaquecimento econômico
afetou a expectativa. Mas as pequenas e médias empresas impediram uma
desaceleração mais acentuada das vendas. "Nosso desempenho foi, de fato, em boa
parte sustentado pelos negócios fechados com empresas de pequeno e médio porte",
conta o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) e da Bradesco
Seguros, Marco Antonio Rossi, que espera avanço do setor em torno de 12,4% em
2015.

A influência das PMEs sobre o desempenho do setor foi mais forte na área de benefícios. Na própria Bradesco, as vendas de seguro saúde
para negócios de menor porte registraram salto de 38% apenas no primeiro trimestre do ano passado. O diretor comercial da seguradora, Marco
Antônio Gonçalves, explica que, para reter bons talentos, diante da grande competitividade, as pequenas e médias empresas estão oferecendo
vantagens a seus empregados. "Essas empresas apostam na contratação de seguros de saúde e odontológico e planos de previdência privada",
observa o executivo.
As corretoras e consultorias especializadas no ramo de benefícios também investem nesse nicho de oportunidades proporcionadas pelas
PMEs. É o caso da Budget Consultoria e Corretora de Seguros, especializada na gestão de planos de saúde empresarial. No ano passado, a
empresa faturou cerca de R$ 5,3 milhões, crescimento de 20% sobre 2013. Do total, 25% foram gerados pelo segmento das pequenas e médias
empresas, com aproximadamente 40 mil vidas seguradas.
Para 2015, a meta da corretora é elevar o faturamento para perto de R$ 6,4 milhões, crescimento 21% em relação a 2014, sendo esperada
uma contribuição superior a 50% das pequenas empresas. Tal perspectiva está baseada na nova política de comercialização da Budget e do
contrato assinado no final do ano passado com a Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e a Bradesco Seguros. O acordo firmado entres as
partes prevê condições especiais e preços diferenciados para as associadas da ACRJ que contratarem o seguro-saúde e plano odontológico.
O foco é o segmento de seguro para grupos de três a 199 vidas, que proporciona grande flexibilidade na contratação e preços competitivos
para o atendimento a micros, pequenas e médias empresas. "Trata-se do benefício mais almejado pelos funcionários das empresas e uma conquista
importante para todos eles e para as empresas que aderirem ao Projeto Saúde ACRJ", explica o diretor da Budget Consultoria, Ernani Araújo.
Segundo o executivo, tudo foi pensado de maneira que montagem e apresentação do produto se ajuste ao perfil do empresariado do
comércio. "A experiência que temos no seguro-saúde e o estreito relacionamento com as seguradoras parceiras, como é o caso da Bradesco, são
um ponto forte do nosso atendimento e nos qualifica para fazer o gerenciamento de um projeto tão importante" conclui Ernani Araújo.
Fonte: Jornal do Commercio - RJ
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Projeto torna seguro obrigatório para frota pública
Um projeto que torna obrigatório o seguro de automóvel para os veículos oficiais,
tanto da União quanto dos estados e do Distrito Federal, poderá voltar à pauta da Câmara
dos Deputados, após a reeleição do autor da proposta, o deputado Lincoln Portela (PRMG). O projeto foi arquivado por conta do fim da legislatura passada e prevê que os
veículos da frota pública só poderão circular se estiverem cobertos por apólices contra
acidente de trânsito, furto e roubo. O texto diz que as apólices devem ser contratadas por
meio de licitação pública. O parlamentar diz que a motivação do PL é a necessidade de
proteger o patrimônio público, já que os veículos da frota oficial, como bombeiros, policiais
e paramédicos, são os mais suscetíveis a riscos por conta das atividades
desenvolvidas.

Fonte: Cnseg
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Fazenda quer mercado de seguros mais parrudo para apoiar economia brasileira
Há menos de um ano a frente da Superintendência de Seguros Privados
(Susep), Roberto Westenberger, tem o desafio, ao ser efetivado no cargo, de
modernizar a autarquia e incentivar o desenvolvimento do seguro para que o
setor possa ser utilizado como instrumento de auxílio à política macroeconômica.
Embora o projeto, batizado de “nova Susep”, tenha recebido o apoio da Fazenda,
o atual ministro Joaquim Levy cobrou, em troca, uma maior representatividade do
setor e que as seguradoras sejam investidores institucionais mais “parrudos”,
contribuindo para a “árdua” tarefa do governo de colocar o País nos trilhos. O
entendimento, segundo Westenberger, é de que o setor tem baixa penetração
frente ao tamanho do Brasil. Hoje, é de cerca de 6% do Produto Interno Bruto
(PIB).

De janeiro a novembro do ano passado, o faturamento das seguradoras, chamados de prêmios, totalizou R$ 174,4 bilhões, montante 9,76%
maior em relação ao visto em igual intervalo de 2013, conforme a consultoria Siscorp com base nos dados da Susep. Os números não consideram os
recursos dos planos de saúde regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
“A produção de prêmios frente ao País é relativamente pequena. Não obstante do aperto de cinto geral na economia, estamos devendo
crescimento. Ficamos muito tempo represados com o monopólio de resseguros, mas ainda podemos recuperar o tempo perdido”, diz Westenberger,
em entrevista ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, a primeira após ter sido efetivado como superintendente da
Susep, na semana passada.
Para 2014, cujos números ainda não foram fechados, ele espera que o mercado de seguros cresça entre 10% e 11%. A mesma
performance deve se repetir neste ano apesar da expectativa de um PIB estacionado. O superintende da Susep diz que manter o mesmo patamar de
expansão, apesar de ter entregue avanços bem mais polpudos anos atrás, é um feito em meio à situação macroeconômica “restritiva”. Garante,
contudo, que a Susep vai trabalhar para acelerar a expansão dos prêmios em 2015.
Fonte: Estadão Conteúdo
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Banseg quer ampliar atuação em seguros
Fato relevante enviado à BM&F Bovespa dá ciência da estratégia de negócios
na Banestes Seguros S.A (Banseg), subsidiária do Banco do Estado do Espírito Santo.
A instituição financeira capixaba comunica, a acionistas e ao mercado em geral, que irá
realizar estudos e ações que visam ampliar as áreas de negócios da seguradora do
grupo.
Tais estudos deverão identificar alternativas para uma reorganização
societária que viabilize a entrada em novos ramos de seguros, por meio de aporte de
capital de parceiro estratégico. No fato relevante, a instituição afirma que informações
mais detalhadas acerca da operação serão oportunamente comunicadas ao
mercado.

Este fato relevante está disponível nos sítios da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e do Banestes
(www.banestes.com.br/ri).
Fonte: CNseg
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Cinco Itens que você não pode deixar passar na hora de contratar um seguro para seu barco
Hoje em dia, seguros para automóveis são indispensáveis e, sem este tipo de
cobertura, o proprietário se vê sem tranquilidade. Mas, e para barcos, será que também
funciona ter esta segurança? Segundo Danielle Rodrigues, da Asteca Seguros - no mercado
desde 1982, toda e qualquer embarcação deve ser assegurada, já que imprevistos podem
acontecer até mesmo dentro d'água. É preciso ficar atento ao que as empresas oferecem e
valores, pois as coberturas variam de uma seguradora para outra. Listamos o que você não
pode deixar passar:

1. Se você participa de competições - regata, pesca, etc - com seu barco, é preciso que ele seja assegurado. No entanto, este tipo de
embarcação costuma ter um acréscimo no valor do prêmio. Agora, se você reunir um grupo de amigos para fazer o seguro, pode ter o valor reduzido,
pagando cerca de 1% do valor da embarcação, ou até menos. É bom ficar atento, também, à proteção contra danos materiais deste tipo de barco,
que deve ser contratada separadamente;
2. As seguradoras oferecem contratação de transporte em terra, mas este é feito à parte. O mesmo acontece com o seguro contra roubo e
furto;
3. Em geral, as coberturas das seguradoras são para barcos de até 25 anos. Acima desta idade e, principalmente, se for de madeira,
algumas empresas analisam caso a caso. Vale a pena consultar uma boa seguradora e saber se oferecem uma cobertura que se encaixe nas suas
necessidades;
4. Um outro item no qual é preciso ter atenção é em caso de infração do condutor. O proprietário pode não ter reembolso do valor
assegurado se o condutor do barco não for devidamente habilitado, estiver embriagado, ou se o acidente for fora do limite de cobertura da
embarcação;
5. Por fim, um bom seguro deve cobrir, também, afundamento de embarcações já ancoradas em marinas, danos elétricos consequentes de
queda de raio próxima à embarcação, incêndio, explosão, colisão entre barcos, operação de retirada e colocada da água, assistência e salvamento,
além da remoção de destroços.
Fonte: Sincor-SP
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

É tempo de estruturar times e consolidar estruturas no mercado de seguros

Por: Alexandre Zuvela
O ano de 2014 já seria muito desafiador para qualquer setor, em razão do quadro macro de
baixo crescimento econômico, indefinições políticas, e seus reflexos nas decisões de investimentos.
Além disso, Copa do Mundo e Eleição Presidencial contribuíram para uma certa desaceleração do
mercado de contratação de executivos. Na indústria de seguros, além dos fatores mencionados, vimos
um ano de mudanças e reestruturações em muitas empresas do setor e ajustes às novas leis, o que
criou um ritmo de contratações e movimentações mais brando do que visto em anos anteriores. Apesar
do cenário do ano anterior, 2015 tem potencial para ser um ano melhor, principalmente se os ajustes
macroeconômicos levarem a uma mudança nas expectativas dos agentes econômicos. Neste ambiente,
a indústria de seguros poderia crescer acima de 12%, com perspectivas de ampliação de novas linhas de
negócios em empresas já estabelecidas e entrada de novos players em nichos específicos de atuação.

Assim, além de novas posições no mercado, podemos ter uma retomada das contratações pelas empresas já estabelecidas. De forma
geral, continuaremos a ter uma forte demanda para todas as áreas de conhecimentos específicos e técnicos. Porém, vemos potencial para o
aumento na busca por profissionais das áreas comercial e de relacionamento, com perfil realizador, proativo e que se antecipem às necessidades do
cliente. Apesar da expectativa de um bom crescimento para o setor, o mercado continuará muito competitivo e com margens cada vez mais
apertadas. Sendo assim, aqueles executivos com capacidade de identificar e criar demanda por serviços e produtos tendem a ser cada vez mais
valorizados. Com isto, em nossa visão, este será um ano de estruturação dos times, maturação dos executivos em suas posições, busca por opções
de profissionais em outros setores e consolidação das estruturas, pois, quem ficar parado, poderá ter que investir muito mais em 2016. *Alexandre
Zuvela é diretor e sócio responsável pela área de seguros da Fesa, consultoria de busca e seleção de altos executivos.
Fonte: Sonho Seguro

Mercado de seguros de pessoas movimenta R$ 2,3 bilhões em prêmios em novembro de 2014
Seguro viagem foi a modalidade que registrou maior crescimento relativo no período, com expansão de 63,65%
O segmento de seguros de pessoas, que inclui produtos como seguros de vida e acidentes pessoais, entre outras modalidades,
movimentou R$ 2,3 bilhões em prêmios em novembro de 2014 (valor pago pelos segurados às seguradoras para contratar coberturas para seus
riscos). O volume é 3,10% maior que o verificado no mesmo mês em 2013. Em novembro de 2014, as seguradoras pagaram R$ 584 milhões em
indenizações a segurados e beneficiários. Os dados são da FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), que representa 71
seguradoras e entidades abertas de previdência complementar no país.
Segundo balanço da FenaPrevi, na análise por modalidade de produto, o seguro viagem registrou o maior crescimento relativo no mês de
novembro: expansão de 63,65% e prêmios pagos por segurados de R$ 13,6 milhões. “O brasileiro está adotando o seguro viagem no planejamento
de seus deslocamentos no Brasil e para o exterior, o que explica as altas taxas de crescimento desta modalidade de proteção”, destaca o presidente
da FenaPrevi, Osvaldo do Nascimento.
O balanço da FenaPrevi mostra também que o seguro de vida foi o que obteve maior volume de prêmios pagos por segurados em
novembro de 2014: foram R$ 921,6 milhões, representando crescimento de 4,20% em relação ao mesmo mês de 2013 (R$ 884,5 milhões). “O
crescimento demonstra a preocupação dos indivíduos em garantir a manutenção do padrão de vida dos dependentes na ausência do responsável
financeiro da família", analisa Nascimento.
Outro seguro que teve uma variação significativa no período foi o seguro prestamista (que garante o pagamento de prestações no caso de
perda de emprego, morte ou invalidez do segurado), o qual movimentou prêmios de R$ 677,2 milhões em novembro, expansão de 17,01% em
relação a novembro de 2013 quando registrou R$ 578,8 milhões.
Fonte: Fenaprevi
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Funenseg promove encontro

Ataques cibernéticos custam US$ 400 bilhões por ano
Inga Beale, CEO do Lloyds of London, disse que ataques cibernéticos geram
perdas de até US$ 400 bilhões por ano.
O mercado de seguros arrecada cerca de US$ 2,5 bilhões em prêmios de apólices de
seguros cibernéticos, informou Inga, acrescentando que este tipo de seguro cresceu muito
nos últimos anos.
A plataforma do Lloyd’s, é usada na subscrição de aproximadamente 10% de
todos os seguros cibernéticos, disse Inga.
Fonte: Revista Apólice

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Seguros na América Latina: os agregadores (*) operam em 90% dos países
A Celent, (www.celent.com), empresa de pesquisa e assessoria que
oferece suporte a instituições financeiras para a formulação de estratégias de
negócios e tecnologia, apresentou um relatório ao mercado de seguros da
América Latina, que produziu como resultado que na América Latina os
agregadores operam em 90% dos países (18/20). A distribuição no mercado
de seguros se tornou mais sofisticada com o passar dos anos. Além dos
jogadores tradicionais, ha um grande número de canais não tradicionais. A
Internet permitiu novos jogadores, estimulou novos modelos de negócios e se
tornou um importante canal de distribuição. Há alguns anos os agregadores/
comparadores apareceram em cena. Alguns, como novos jogadores e outras
como extensões de corretores e produtores. Na América Latina os
agregadores operam em 90% dos países (18/20), principalmente oferecendo
produtos de seguros de viajem (69% dos agregadores) y seguros de carro
(52% dos agregadores).

Celent vê aos agregadores como um fenômeno interessante que podem mudar o modelo de negócio nos casos onde é percebido um valor
baixo, embora competindo com outros canais, como bancos e varejistas com capacidades on-line semelhantes. O relatório “A crescente importância
dos agregadores no setor de seguros” fornece uma análise sobre este assunto na América Latina, a sua importância, história, disponibilidade,
amplitude da oferta, processos e linhas de negócios. Os Agregadores ou comparadores, como sabemos, são uma forma emergente de concorrência
com os produtores, varejista e bancos, apesar de que alguns deles possam estabelecer um site de agregadores ou comparadores como parte da sua
estratégia digital. Eles ficam bem porque nasceram digitais, mas são simplesmente um site de comparação, portanto não representam um papel de
confiança.
(*) Comparadores ou agregadores são páginas da web que uma vez introduzidos os dados de cotação, pedem o preço a todas as
seguradoras on-line com base nesses dados e no risco. A partir disso é gerada uma tabela com diferentes ofertas das asseguradoras ordenadas por
preços e outros fatores diferentes.
“A presença de agregadores exige as seguradoras a repensar muitos aspectos de sua estratégia”, diz Luis Chipana Divisão de Analista do
Seguro Celent e co-autor do relatório. “As companhias de seguros precisam considerar como este canal se adéqua ao seu posicionamento
estratégico e a sua proposta de valor.”
Fonte: Revista Fator

O Anatomista
Os anatomistas - na Renascença - eram estudiosos do corpo humano. Mateo Colón era um desses
anatomistas e, em meados do ainda obscuro século 16, se apaixona por uma meretriz veneziana - Mona Sofia. Mas
a cortesã desdenha friamente dos sentimentos de Mateo. Ele inicia, então, a busca por uma poção, uma substância,
qualquer coisa que possa fazer com que Mona se apaixone por ele. Pensando na mulher amada é que ele descobre
as maravilhas operadas por uma parte da anatomia - e da alma - feminina totalmente desconhecida até então - o
Amor veneris, ou, como é mais conhecido hoje, o clitóris. Porém, para transmitir seus novos conhecimentos a Mona,
Mateo precisa antes enfrentar a Inquisição. Neste romance, Federico Andahazi combina todo o ardor e a elegância
do seu estilo com uma visão do ser humano, atingindo a fórmula da sedução irremediável do leitor.

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

O Ano do Pensamento Mágico
As frases iniciais de 'O ano do pensamento mágico' dão o tom exato dessa narrativa - 'A vida se
transforma rapidamente. A vida muda num instante. Você se senta para jantar e a vida que você conhecia acaba de
repente'. Sem uma gota de autopiedade e com um estilo envolvente e emocionante, Joan Didion narra o período de
um ano que se seguiu à morte de seu marido, o também escritor John Gregory Dunne, e a doença de sua única
filha. Feito com uma dose de sinceridade e paixão, ‘O ano do pensamento mágico’ nos revela uma experiência
pessoal e, ao mesmo tempo, universal. É um livro sobre a superação e sobre a nossa necessidade de atravessar racionalmente ou não - momentos em que tudo o que conhecíamos e amávamos deixa de existir.

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

O Avesso da Vida
No primeiro capítulo deste livro,Henry, o irmão certinho de Nathan Zuckerman, morre ao se submeter a
uma cirurgia de alto risco no coração, que o permitiria largar os remédios que o deixavam impotente. Em seguida,o
mesmo Henry aparece vivo, recuperado da operação, vivendo emIsrael,depois de largar mulher e filhos. Neste
romance de estrutura narrativasurpreendente, cada capítulo contradiz o anterior, como se os personagens
estivessem o tempo todo tentados a viver uma existência alternativa, capaz de reverter o destino.
Essas vidas em transição, e as paisagens evocativas por onde elas passam, são iluminadas pelo olhar do
protagonista, Nathan Zuckerman. É sua inteligência cética e abrangente que calcula o preço pago na luta para
mudar o destino pessoal e transformar o curso da história, quer num consultório de dentista num subúrbio de Nova
Jersey, numa tradicional cidadezinha inglesa em Gloucestershire,numa igreja no West End de Londres ou numa
minúscula colônia no deserto da Cisjordânia ocupada por Israel.

