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ACE Brasil investe em pesquisa e lança inovações em seguro contra ações trabalhistas
Após um amplo estudo que envolveu a participação de institutos de pesquisa
nacionais e internacionais, a ACE Brasil reescreveu o clausulado e lançou novas coberturas
para o seguro ACE EPL ELITE. Trata-se de um seguro de Responsabilidade Civil que
protege as empresas nos casos de reclamações trabalhistas que envolvam o pagamento de
indenizações por danos morais. Para expor as inovações, a companhia realizou um evento
no último dia 22 de janeiro. “O seguro de EPL (Employment Practices Liability) é muito
popular nos Estados Unidos e Europa, mas ainda é pouco conhecido no Brasil, onde exibe
grande potencial de crescimento”, comenta o Diretor de Financial Lines da ACE Brasil, Rafael
Domingues. Segundo Rafael, as novas condições gerais do ACE EPL ELITE foram
repensadas de acordo com o ambiente jurídico do Brasil. Ele conta que, com isso, um
advogado trabalhista ou diretor de recursos humanos, ao ler o novo clausulado, vai encontrar
a linguagem com a qual está acostumado a trabalhar.

“O estudo também nos permitiu observar em quais situações é possível oferecer o produto em condições mais atraentes, considerando
franquias reduzidas, coberturas adicionais e prêmios mais competitivos. Assim, definimos novas estratégias de subscrição e comercialização para o
seguro, e projetamos expressiva expansão de nossa carteira ao longo de 2015”, conta Daniel Lamboy, Especialista em Subscrição da ACE.
Fonte: Sonho Seguro
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Yasuda Marítima inicia operações em Riscos de Petróleo
Com o mercado segurador cada vez mais exigente, a procura por produtos que
atendam as necessidades de diversos segmentos também cresceu. De olho nessas
demandas, a Yasuda Marítima, acaba de aumentar seu portfólio de produtos com a criação
da área de Riscos de Petróleo. As perspectivas para expansão dessa modalidade de
Seguros são bastante significativas. De acordo com os 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. “Essa é uma carteira que tem volume de
produção crescente e estamos tratando de um mercado para especialistas, com um
número limitado de players.”, explica Luiz Macoto Sakamoto, diretor executivo da Yasuda
Marítima Seguros. Esta é a primeira área lançada pela Companhia, após a aprovação
definitiva pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados da incorporação da Yasuda
Seguros pela Marítima Seguros, em outubro de 2014. Além de lançar um novo produto, a
Companhia também contratou Mario Luiz Ferreira (ex-Grupo Schahin) como novo gerente
de Riscos de Petróleo.

Para Sakamoto, para dar inicio a essa nova operação, a seguradora vai contar com a experiência da equipe da Canopius, player mundial do
segmento adquirida pelo Grupo Sompo Japan Nipponkoa em dezembro de 2013. “Essa é uma nova fronteira de atuação para o grupo no Brasil, mas
que passamos a trilhar com segurança, já que contamos com a Canopius no suporte das operações”. 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.
Fonte: CQCS
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Zurich oferece consultoria que reduz consumo de água e energia
A Zurich, empresa global de seguros que atua em mais de 170 países, soma
142 anos de existência e está no Brasil há 32 anos, oferece Consultoria Ambiental
gratuita aos segurados, um serviço que analisa caso a caso e indica meios de reduzir
o consumo de água e de energia elétrica. “A Zurich tem como principal missão auxiliar
o cliente. Estamos sempre atentos às necessidades vigentes, para as quais buscamos
inovações e soluções”, declara Walter Pereira, diretor da área de Multirriscos e
Equipamentos da Zurich no Brasil.
Em menos de dois anos os Segurados Zurich economizaram cerca de 40 mil
m! e 600 mil kWh, de acordo com levantamento da empresa que realiza a consultoria,
a EcoAssist Serviços Sustentáveis. Os segurados têm acesso às informações sobre a
redução de consumo. Com esta iniciativa de orientar para o consumo consciente a
Zurich confirma seu compromisso com o país e o público.

Mercado de seguros deve crescer 50% nos próximos cinco anos, aponta KPMG
O setor de seguros no Brasil, que vem apresentando um crescimento
consistente e significativo na última década e sempre acima do aumento do Produto
Interno Bruto (PIB), deverá crescer 50% nos próximos cinco anos, segundo a pesquisa “O
mercado brasileiro de seguros hoje e nos próximos anos”. Produzido pela KPMG no
Brasil, o levantamento foi realizado com 38 dos principais executivos do setor País e que
representam mais de 60% do mercado em termos de prêmios.
Outra constatação do documento é que, representando 1,2% do PIB brasileiro, o
setor de seguros gerais (excluindo saúde e vida), apesar de ter ganhado relevância, tem
uma participação pouco representativa quando comparado a economias mais
maduras.

“Ao compararmos, por exemplo, a participação dos seguros gerais no PIB brasileiro (1,2%) com economias como a do Chile (1,5%), de
Portugal (2,5%), da Bélgica e dos Estados Unidos (3%), percebe-se que os seguros ainda representam muito pouco, apresentando, portanto
oportunidade relevante de crescimento e fortalecimento”, analisa a sócia da KPMG, Luciene Magalhães. Segundo o levantamento, nos próximos
cinco anos o setor deve passar a representar 1,7% do PIB nacional. Ainda segundo o estudo, o seguro patrimonial continua representando o pilar
tradicional do mercado brasileiro, seguido pelos produtos de seguro de vida, que também apresentam crescimento significativo. Já o setor de saúde
é visto como um dos mais promissores para os próximos anos.
“A saúde ocupa a segunda posição na lista de desejos dos brasileiros, mas o setor não consegue atender os requisitos da população. Além
disso, apenas aproximadamente 25% da população possui um plano ou seguro de saúde o que significa um potencial de desenvolvimento enorme
para esse mercado”, afirma Magalhães. O estudo concluiu ainda que o mercado de seguros no Brasil se mantém bastante concentrado, com os 10
maiores grupos seguradores representando cerca de 85% dos prêmios diretos em 2013. A expectativa do mercado é que esta concentração se
mantenha nos próximos anos.
Outra constatação foi de que a maior parte dos participantes acredita que as principais áreas que devem ser foco de otimização são a
gestão de sinistros e os recursos investidos com publicidade e marketing, com foco cada vez mais em campanhas de rádio e TV, jornais e revistas
especializadas no setor. As peças publicitárias de rua seguem caminho contrário, e não devem ter a mesma relevância que nos anos anteriores. A
melhoria na gestão dos processos litigiosos e o aprimoramento do processo de precificação e de gestão de prestadores de serviço também foram
mencionados no estudo e são considerados ações prioritárias para a redução das despesas operacionais e ganho de eficiência.
A maioria dos participantes da pesquisa acredita que os cinco maiores grupos irão aumentar ainda mais seu market share nos próximos
anos, principalmente devido ao crescimento orgânico, uma vez que fusões e aquisições entre grandes empresas só foram previstas por 25% dos
respondentes. A expectativa é que players internacionais continuem a demonstrar interesse no mercado brasileiro.
Fonte: Revista Apólice
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Ministério prevê que recursos do seguro rural devem sair em breve
A liberação dos recursos do seguro rural, que estão atrasados desde o ano
passado, pode sair em breve. A assessoria de imprensa do Ministério da Agricultura
informou à reportagem que a ministra da pasta, Kátia Abreu, está otimista quanto à
liberação de R$ 300 milhões. A ministra avalia que as conversas dentro do governo
têm evoluído bem e que o dinheiro deve sair rapidamente.
Kátia Abreu tem sido pressionada pelas seguradoras e pela Frente
Parlamentar da Agropecuária (FPA) a liberar os recursos. Esse dinheiro deveria ter
chegado às instituições financeiras ainda em 2014, como parte de subsídios que
somavam, no total, R$ 700 milhões, referentes à subvenção ao prêmio do seguro
rural.

O governo chegou a quitar R$ 400 milhões, mas deixou sem cobertura R$ 300 milhões. Se as subvenções não forem quitadas, o produtor
rural será obrigado a arcar com os valores. Nesse modelo de seguro, o produtor paga parte da apólice e o restante fica com o governo, como
subvenção para estimular o uso desse produto financeiro para minimizar prejuízos com quebras de safra.
Fonte: Globo Rural
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

O seguro é mais barato para elas
No trânsito, elas costumam ser prudentes, cautelosas e atentas. Por causa
desses atributos, executivos de seguradoras são unânimes em afirmar que as mulheres,
apesar de serem mais propensas a pequenos acidentes, oferecem risco muito menor
para as companhias que os homens. Por isso, pagam entre 5% e 25% menos no valor
das apólices. "Oque conta muito é a intensidade da batida. A colisão que envolve
mulheres acaba tendo menor impacto e, consequentemente, os custos de reparo são
menores", explica o superintendente de auto da Porto Seguro Jaime Soares.
O mais recente boletim do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) corrobora esse dado: 75% das indenizações
pagas por invalidez e morte foram para homens e só 25% para mulheres. Os dados
compreendem de janeiro a setembro de 2014.

NA PRÁTICA
Fatores como tipo de veículo, região de residência e trabalho e frequência do uso do carro ajudam a compor o perfil de menor risco.
"Mesmo assim, em todas as idades e estados civis os preços para mulheres são menores que para os homens", diz o superintendente de automóvel
da Yasuda Marítima Adriano Fernandes. A analista Fabiana Marçula renovou o seguro de seu Citroën C3 há pouco mais de um mês por R$ 1.300.
Para um homem com as mesmas características, o valor da apólice seria de R$ 1.556, ou 16,5% a mais. "Ajuda o fato de eu não usar o seguro há
muitos anos e ter acumulado bônus", diz ela. Ter filhos, especialmente homens, na faixa etária entre 18 e 25 anos, também é um agravante que pode
aumentar o preço do seguro em até 20%. "Quanto mais nova a segurada, maior a diferença de preço.
A partir dos 35 anos, os preços (para homens e mulheres) começam a se equivaler", afirma o diretor de produto de automóvel do Grupo BB
e Mapfre Sérgio Barros. Isso ocorre, principalmente, por causa da variação nos valores para os homens - os mais jovens pagam bem mais. No caso
das mulheres, a variação é menor.
Fonte: Revista Cobertura
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Usebens Seguros estreia no microsseguro
Empresa poderá oferecer apólices de baixo valor de danos e de pessoas em
todo o País.
Mais uma operadora de microsseguros de danos e de pessoas foi autorizada a
atuar no mercado brasileiro. Desta vez, trata-se da Usebens Seguros S.A, empresa com
sede em São Paulo a apta a atuar em todo o território nacional. A portaria da Susep que
concede licença foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira.
Fonte: Cnseg

________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Viagem e prestamista alavancam crescimento do ramo de pessoas
Apenas no mês de novembro de 2014, o seguro viagem teve expansão de
63,65%, somando R$ 13,6 milhões pagos em prêmios, de acordo com levantamento da
FenaPrevi. O seguro prestamista também teve um crescimento significativo durante o
período analisado, movimentando R$ 677,2 milhões em prêmios, com expansão de
17,01% comparado ao mesmo período de 2013.
Puxado pelos dois ramos, o segmento de seguros de pessoas chegou a
movimentar R$ 2,3 bilhões no mesmo mês, representando uma alta de 3,10% em
comparação com o mesmo período de 2013. Já as indenizações pagas pelas
seguradoras durante o mesmo período somaram R$ 584 milhões, de acordo com o
levantamento.
O maior volume de prêmios pagos por segurados foi para o segmento de vida, atingindo R$ 921,6 milhões, com crescimento de 4,2% em
relação a novembro do ano anterior.
Na avaliação de janeiro a novembro do ano passado, o segmento conseguiu arrecadar R$ 24,8 bilhões em prêmios, volume 6,02% maior
do que nos mesmos 11 meses de 2013. No acumulado, o seguro viagem teve alta de 45,18% no volume de prêmios, com arrecadação de R$ 137,1
milhões. Já o seguro prestamista teve crescimento de 9,25%, movimentando R$ 7 bilhões em prêmios.
Fonte: Sincor-SP
________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Berkley assegura turnê do Foo Fighters na América do Sul
Ao longo do mês de janeiro, a Berkley Brasil foi a seguradora oficial dos shows
da banda de rock americana Foo Fighters, realizados na América do Sul. As
apresentações aconteceram em Santiago (15/01), Buenos Aires (18/01), Porto Alegre
(21/01), São Paulo (23/01), Rio de Janeiro (25/01) e (28/01) em Belo Horizonte. Entre as
coberturas contratadas, a companhia foi responsável por possíveis cancelamentos dos
eventos e cancelamento por condições climáticas.
Voltado a diferentes gêneros, o produto da Berkley garante coberturas básicas
para Responsabilidade Civil relacionadas a danos materiais e/ou corporais causados a
terceiros, desde a montagem até a desmontagem, além de coberturas para os artistas,
alimentos e bebidas, produtos e danos morais.

No que diz respeito aos Riscos Diversos, a apólice garante perdas e danos decorrentes de quaisquer eventos de causa externa, inclusive a
operação de transportes dos equipamentos. Assim como indenização para despesas causadas por eventual cancelamento, adiamento, não
comparecimento ou interrupção do evento.
Fonte: Agência DPI

Susep quer blindagem a indicações políticas
Confirmado este mês à frente da Superintendência de Seguros Privados (Susep),
Roberto Westenberger quer garantir alguma blindagem institucional do órgão fiscalizador a
indicações políticas. Segundo ele, o Ministério da Fazenda apoia o projeto. Westenberger se
reuniu neste mês com Joaquim Levy, ministro da Fazenda, para apresentar o seu projeto para a
condução da autarquia. Ele propôs medidas que assegurem um quadro diretivo que tenha
conhecimentos técnicos para exercer a função com mais profissionalismo, além da garantia de
estabilidade no cargo. Isso envolve mudança na legislação e uma mexida no aparato regulatório.
A sinalização foi de que seremos apoiados, afirma.

Segundo ele, Susep e Ministério da Fazenda estão alinhados na filosofia de que a autarquia deve ter um papel desenvolvimentista.
A Susep deve atuar no sentido do desenvolvimento do mercado de seguros, cuja representatividade na economia brasileira está atrasada em
relação a outros países, afirma.
Westenberger afirma que a primeira iniciativa nesse sentido foi a criação do laboratório de produtos para o desenvolvimento de
novas coberturas de seguros. Haverá apoio do governo no desenvolvimento de novos produtos, disse. Outra proposta é institucionalização da
Susep como órgão regulador, não só fiscalizador do setor. Hoje, as regras desse mercado são regulamentadas pelo Conselho Nacional de
Seguros Privados (CNSP), em que a Susep tem cadeira juntamente com os ministérios da Fazenda, Planejamento e da Previdência, Banco
Central e Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Westenberger também defende um maior alinhamento das regras locais com as externas. Por isso, tem feito acordos com órgãos
internacionais para alinhar as diretrizes das regras de solvência das seguradoras que atuam no país, de forma a facilitar ainda a operação de
companhias estrangeiras.
Fonte: Sindsegsp via Valor Econômico

Os 5 riscos mais temidos pelos gerentes de riscos
O gerenciamento de risco é algo que se torna cada dia mais importante no mundo
globalizado. Mas o tema precisa ganhar mais espaço dentro das empresas. Estudo
divulgado pelo grupo Allianz, “Allianz Risk Barometer 2015", revela os cinco riscos mais
temidos por 500 gerentes de riscos de 47 países. Segundo 46% dos entrevistados, a
interrupção da cadeia de negócios é o risco mais temido e que mais pode trazer perdas
para o grupo para o qual trabalham. Para 30%, as catástrofes naturais são o que mais
preocupam os acionistas. Cerca de 27% têm como principal preocupação incêndios e
explosões; 18% temem as mudanças regulatórias e 17% citaram o risco cibernético como
maior risco em 2015. No entanto, com a rapidez da globalização da economia, o risco
muda ao longo dos anos. De acordo com a UNCTAD , nos últimos 50 anos o número de
empresas multinacionais cresceu exponencialmente a partir de 7000 para quase 104 mil,
podendo chegar a mais de 140 mil em 2020.

Neste estudo publicado no portal da Allianz, os gestores de riscos afirmam que nos próximos 5 anos e nos próximos 10 anos, as
preocupações terão um peso diferente. Interrupção de negócios passa a ser o último do ranking dos cinco mais temidos. A mudança climática
é o item que mais preocupa no longo prazo.
Nos próximos cinco anos, os riscos apontados pelos gestores são Riscos cibernéticos (37%); Comoção social e guerra (21%);
Catástrofe natural (19%) Terrorismo (15%); Interrupção de negócios (11%). Já no longo prazo, no período entre 5 e 10 anos, mudança
climática e catástrofes passam a liderar o ranking, com 19%, seguido por Comoção social e guerra (18%), riscos com avanço tecnológico
(17%) e riscos cibernéticos (15%).
Fonte: Sonho Seguro

Confira quando e por que recorrer a 10 imunizações importantes, da rubéola ao HPV
Nada pior do que sofrer de uma doença que poderia facilmente ser evitada. Por
isso, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) criou um calendário de
vacinação para que as mulheres estejam protegidas da infância à velhice. A seguir, veja
quais são as principais vacinas, em que faixa etária recorrer a elas, qual a importância e
como funciona cada tipo de imunização.
Confira.

1. Vacina: HPV
Fase da vida: adolescente/adulta
Por que é importante? Previne a infecção pelo HPV que pode levar ao câncer do colo do útero, o segundo tipo de câncer mais
prevalente no Brasil e que a cada ano faz mais de quatro mil vítimas fatais. Disponível no mercado privado a partir dos 9 anos, sem limite de
idade. A primeira dose deve ser seguida de outras duas com intervalo de um e seis meses, respectivamente. É contraindicada para
gestantes.
Como funciona? Disponível no mercado privado a partir dos 9 anos, sem limite de idade. A primeira dose deve ser seguida de
outras duas com intervalo de um e seis meses, respectivamente. É contraindicada para gestantes.
2. Vacina: Meningocócica
Fase da vida: adolescente/adulta
Por que é importante? Previne contra a meningite pela bactéria Neisseria menigitidis. As meningites bacterianas são mais graves e
devem ser tratadas imediatamente devido ao risco de septicemia (infecção generalizada).
Como funciona? A Meningocócica Conjugada Quadrivalente ACWY é a melhor opção para imunizar adolescentes e mulheres
adultas. É recomendada uma dose mesmo para aquelas que foram vacinadas na infância e também para as vacinadas há mais de cinco
anos. É indicada para gestantes apenas em situações de risco aumentado. A vacina não está disponível nos postos públicos de vacinação.
3. Vacina: Hepatite A
Idade: adulta
Por que é importate? Porque esse tipo de hepatite pode ser fulminante no adulto.
Como funciona? Devem ser tomadas duas doses, respeitando intervalo 0-6 meses. Pode ser combinada com a imunização para
hepatite B, com três doses no esquema 0-1-6 meses. A vacina não está disponível nos postos públicos de vacinação. Não é contraindicada
para gestantes em situações de risco aumentado para a doença.
4. Vacina: Febre amarela
Idade: Adulta
Por que é importante? A vacinação é recomendada especialmente a quem se dirige a áreas como zonas de florestas e cerrados,
pois existe a possibilidade de novos surtos da doença caso uma pessoa infectada pela febre amarelasilvestre retorne para regiões mais
povoadas. Cerca de 15% dos infectados podem apresentar sintomas graves como icterícia, hemorragias, comprometimento dos rins , fígado,
pulmão e problemas cardíacos que podem levar à morte.
Como funciona? A vacina deve ser aplicada pelo menos dez dias antes da viagem, com reforço a cada dez anos. É contraindicada
para gestantes e lactantes, exceto quando o risco de contrair a doença supera o da imunização. A vacina está disponível nos postos públicos
de vacinação.
5. Vacina: Varicela
Idade: adulta
Por que é importante? Ter catapora na gravidez pode levar à morte fetal.
Como funciona? Deve ser tomada em duas doses, com intervalo de um a três meses. A vacina não está disponível nos postos
públicos de vacinação. É contraindicada para gestantes.
6. Vacina: Sarampo, caxumba e rubéola
Idade: adulta
Por que é importante? A rubéola durante a gestação pode causar defeitos congênitos no feto.
Como funciona? Para mulheres nascidas após 1962 recomendam-se uma ou duas doses, de forma que todas recebam no mínimo
duas doses na vida, respeitando intervalo mínimo de 30 dias entre as vacinas no último caso. Já para as nascidas antes de 1962 uma dose é
suficiente. A vacina está disponível nos postos públicos de vacinação. É contraindicada para gestantes.
7. Vacina: Hepatite B
Idade: adulta gestante
Por que é importante? Transmitida também pelo contato sexual, mata mais do que a AIDS em todo o mundo. Pode ser transmitida
da mãe para o feto.
Como funciona? Recomendam-se três doses no esquema 0-1-6 meses. O mesmo esquema pode ser seguido utilizando-se a
vacina combinada para hepatites A e B. A vacina está disponível nos postos públicos de vacinação para mulheres com até 29 anos ou para
gestantes de qualquer idade.
8. Vacina: DTPa – Tríplice bacteriana (Difteria, tétano e coqueluche)
Idade: adulta gestante
Por que é importante? Previne coqueluche na mãe, para evitar morte do recém-nascido.
Como funciona? Aquelas que seguiram o esquema completo devacinação da tríplice bacteriana devem tomar dose de reforço com
dT (dupla bacteriana tipo adulto) ou DTPa (acelular) a cada dez anos. As que não seguiram todo o esquema (receberam menos de três doses
do componente tetânico durante a vida) devem tomar uma dose da DTPa e completar com uma ou duas doses de dT para completar o
esquema de três doses. Recomenda-se reforço a cada dez anos. Apenas a vacina dT está disponível nos postos públicos de vacinação.
9. Vacina: Gripe (Influenza)
Idade: adulta gestante
Por que é importante? Grávidas podem ter sérias complicações com a gripe .
Como funciona? É recomendada aplicação anual. A vacina está disponível nos postos públicos devacinação para gestantes ou
para grupos de risco.
10. Vacina: Gripe (Influenza)
Idade: 3ª idade
Por que é importante? A gripe pode levar à morte nesta faixa etária.
Como funciona? É recomendada aplicação anual. A vacina está disponível nos postos públicos devacinação para gestantes ou
para grupos de risco.

