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Carnaval com alegria e paz no trânsito!
Para alguns, o Carnaval é tempo de alegria, festa e diversão. Para outros, uma
oportunidade de recarregar as baterias para seguir o ano com tranquilidade. Seja qual for o
seu perfil, é importante que este período seja aproveitado com responsabilidade.
Se for pegar a estrada, não se esqueça de fazer um check up completo no seu
veículo e programar a viagem com antecedência para não ter imprevistos. E, a principal
dica para os foliões ou mesmo para quem vai descansar: se beber, não dirija!
Dados da Seguradora Líder DPVAT demonstram que, nos últimos anos, as
ocorrências de acidentes – indenizados pelo Seguro DPVAT – envolvendo veículos
automotores, no período de Carnaval (compreendendo o período da sexta-feira até a
quarta feiras de cinzas), tiveram um crescimento significativo, principalmente nos casos
envolvendo motocicletas, que, entre 2010 e 2014, cresceram 156%.

Aproveite o Carnaval com tranquilidade e sempre pensando na sua segurança. Se for consumir bebida alcoólica, dê preferência ao
transporte público. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o metrô funcionará 24h por dia nos dias de folia.
Pule, mas pule fora de qualquer ato de irresponsabilidade. Brinque, mas leve a vida a sério. Bom Carnaval!
Fonte: Viverseguronotransito.com.br – Equipe Dpvat
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Rating da Bradesco Seguros é mantido pela Fitch Ratings
A Bradesco Seguros teve seu rating mantido pela agência de classificação de riscos Fitch Ratings.
O rating de Força Financeira Internacional da companhia foi mantido em A - e o rating nacional em AAA
(bra), ambos com perspectiva estável.
De acordo com a Agência, a manutenção dos ratings de FFS do Grupo Segurador reflete a
posição de liderança da empresa no mercado brasileiro, o desempenho consistente, a base de receita
diversificada, a forte capacidade de distribuição apoiada pela ampla rede de Agências do Banco Bradesco e
as proporções confortáveis de liquidez e capitalização.

Pelos cálculos da Fitch Ratings, considerando o aumento de 13% nos prêmios e contribuições emitidos em 2014, a alavancagem
operacional da seguradora (prêmios ganhos líquidos /patrimônio líquido) aumentará cerca de duas vezes. A análise se baseia nas informações
financeiras disponíveis até o dia 31 de dezembro de 2014.
Para 2015, a seguradora projeta um crescimento de prêmios de 12% a 15%. No ano passado, os ramos de vida e de previdência continuaram sendo
os principais contribuintes para o lucro líquido da seguradora (59%), seguidos pelos segmentos de saúde (17%), planos de capitalização (10%) e
automóveis, ramos elementares e outros (14%).
Fonte: Revista Apólice
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Yasuda Marítima dá dicas para viagem segura no Carnaval
Para conscientizar os foliões sobre os cuidados necessários antes e durante
o trajeto da viagem de Carnaval, a Yasuda Marítima criou um guia com alguns
lembretes que visam a segurança da família no período. Dividido em dois infográficos,
o material foi desenvolvido para compartilhamento e disponibilizado por meio das
redes sociais da companhia.
O guia lembra que um dos principais cuidados a serem tomados antes de
viajar é ter certeza de que tudo funciona bem no carro. É preciso verificar freios,
pneus, sistema elétrico, limpador de para-brisas e extintores. Além disso, é importante
descansar e usar roupas confortáveis para se prevenir em caso de grandes
congestionamentos nas rodovias.

Durante a viagem, o cinto de segurança e o respeito às leis de trânsito são regras básicas a serem lembradas. É recomendável ter uma
carta na manga (como jogos eletrônicos, por exemplo) para distrair as crianças e fazer paradas durante o trajeto para hidratação e alongamento. A
companhia também incluiu algumas dicas para transporte e atenção aos animais de estimação.
A lista com todas as dicas pode ser conferida nas páginas http://bit.ly/Antes_Viagem e http://bit.ly/durante_viagem.
Fonte: Revista Apólice is, nos quais prevemos vendas acima da média do mercado em todas as linhas bem como resultados crescentes”,
finaliza Toneto.
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Porto Seguro reforça operação nas estradas durante o Carnaval
A Porto Seguro vai reforçar a operação nas estradas durante o Carnaval. No
período, a companhia irá disponibilizar guinchos extras e socorristas de plantão para
atendimento de segurados e não segurados em diversas rodovias que mantém
parceria, além de chaveiros e taxistas para apoio aos segurados.
A estimativa é que o volume de acionamentos aumente em 40% em relação
à média de atendimento fora do período de feriado. A ação é realizada há 15 anos
pela empresa e já faz parte do calendário da Porto Seguro.
Abaixo, Estados e locais onde o atendimento será reforçado.

São Paulo: - Ecovias: Sistema Anchieta – Imigrantes – Litoral Sul; - Viaoeste: Sistema Castelo Branco – Raposo Tavares – interior; AutoBAn: Sistema Anhanguera – Bandeirantes – interior; - Autopista Fernão Dias: saída de São Paulo a Bragança, Rod. BR 381, e proximidades de
Belo Horizonte; - Colinas: continuação da Rod. Castelo Branco após Sorocaba; - Autopista Régis Bittencourt: saída de São Paulo a Miracatu, Rod.
BR 116 Regis Bittencourt; - Nova Dutra: trechos de chegada a São Paulo, São José dos Campos e Rio de Janeiro; - DER: Litoral Norte –Serra MogiBertioga – Serra Tamoios – Serra Oswaldo Cruz – Rio-Santos; - Ecopistas: rodovias que permeiam as serras sentido Litoral Norte – Airton Senna,
Carvalho Pinto; - Mogi das Cruzes: retorno do feriado; - Serra de Miracatu: trecho de serra da BR-116 – Régis Bittencourt; - São José dos Campos:
retorno do feriado; - CCR SP: Rodovia SP-075.
Rio de Janeiro: - Ponte S/A: Rio de Janeiro a Niterói – Ponte Rio-Niterói; - Via Lagos: Rio de Janeiro à Região dos Lagos; - Auto Pista
Fluminense /OHL: Rio de Janeiro a Campos dos Goitacazes.
Paraná: - Ecovia: trecho que liga Curitiba a Paranaguá.
Rio Grande do Sul: - Concepa: trecho que liga Porto Alegre à região de praias.
Santa Catarina: - Autopista Litoral Catarinense: litoral do Estado de Santa Catarina.
Minas Gerais: - Autopista Fernão Dias: trecho da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Fonte: Revista Apólice

Mercado segurador cresce 10% em vendas e lucro avança 11%, para R$ 15,6 bi, em 2014, segundo
Siscorp
O lucro líquido da indústria de seguros chegou a R$ 15,6 bilhões em 2014, avanço de 11%
sobre 2013, segundo dados consolidados do mercado segurador brasileiro divulgados pelo consultor
Flávio Faggion, da Siscorp, que utiliza a base de dados da Superintendência de Seguros Privados
(Susep) e, portanto, exclui saúde, segmento regulado pela Agência Nacional de Saúde (ANS). O
ranking de lucro com seguros (sem saúde e PGBL e planos antigos de previdência) é liderado pela
Bradesco Seguros, com R$ 4,2 bilhões, seguido pelo Itaú, com R$ 3,7 bilhões e BB Mapfre com R$
2,4 bilhões. O índice combinado em 2014 ficou em 88%, um ponto percentual acima do resultado de
2013.
O estudo revela que o faturamento do setor atingiu R$ 195,6 bilhões em 2014, alta de 10%
sobre 2013. As indenizações pagas aos clientes e os resgates em previdência totalizaram R$ 54,9
bilhões no ano passado, informa o blog Sonho Seguro. Sem considerar dados de saúde, a BB
Seguros passou a liderar o ranking de prêmios de seguros, com R$ 44 bilhões, seguida por Bradesco,
com R$ 31 bilhões e Porto Seguro com R$ 20 bilhões.

Em VGBL, BB lidera com R$ 28 bilhões, seguido por Bradesco com R$ 20 bilhões e Itaú com R$ 13 bilhões. Em automóveis, Porto se
mantém isolada na liderança, com R$ 8,6 bilhões, seguida por BB Mapfre com R$ 4,6 bilhões e Bradesco com R$ 4,1 bilhões. Em riscos de pessoas,
temos BB Mapfre com R$ 5,7 bilhões, Bradesco com R$ 4,8 bilhões e Itaú Unibanco com R$ 3,5 bilhões.
Fonte: Sonho Seguro
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Seguro Coletivo de Viagem: ANTT aceita recomendação do MPF
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) acatou recomendação da 3ª
Câmara de Coordenação e Revisão (Consumidor e Ordem Econômica) do Ministério Público
Federal, que pediu a adaptação da oferta de seguros complementares facultativos aos
usuários de serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros às normas definidas
pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pelo Código Civil Brasileiro (CCB). A
ANTT concordou com o posicionamento do MPF, que questionou o artigo 1º, III da Resolução
ANTT nº 1454/06. O dispositivo admite a comercialização de seguro facultativo complementar
de viagem, desde que, no caso de seguros coletivos, o estipulante – instituição ou empresa
que contrata o seguro – seja representante dos usuários do serviços e legalmente
estabelecido. Para o Grupo de Transportes (GT) da 3ª Câmara, a resolução contraria o que
dispõe o artigo 1º da Resolução nº 107/04 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).
Segundo a norma, as apólices coletivas referentes à contratação do seguro serão
consideradas apólices individuais no relacionamento dos segurados com a sociedade
seguradora.

Conforme o MPF, a agência reguladora também deverá orientar, por meio de campanhas na TV, cartilhas, internet, afixação de placas nas
rodoviárias, panfletagem nas rodoviárias, entre outros, os passageiros à respeito da escolha em adquirir ou não o seguro, bem como as empresas no
sentido de que devem explicar ao usuário que o seguro não é obrigatório.
Fonte: MP Federal
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Capitalização da Bradesco Seguros distribui cerca de R$ 5,5 milhões em janeiro
O segmento de Capitalização da Bradesco Seguros distribuiu cerca de R$ 5,5 milhões (valor bruto)
em prêmios de sorteio no mês de janeiro.
Foram 181 títulos contemplados, sendo 75 em São Paulo; 20 no Rio de Janeiro; 13 na Bahia e no
Rio Grande do Sul; 10 em Minas Gerais e no Paraná; 6 no Maranhão e em Pernambuco; 4 no Amazonas, no
Pará e em Santa Catarina; 3 no Ceará e no Mato Grosso; 2 em Rondônia e em Sergipe; e 1 no Espírito
Santo, no Mato Grosso do Sul, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Tocantins, além do Distrito
Federal.
O site 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.
Fonte: Diferencial Editoração
________________________________________________________________________________________________________________________>>>

ICMS não pode ser cobrado sobre venda de garantia estendida
Decisão do STJ contraria Estado de Minas, que já havia autuado
estabelecimentos comerciais pelo não recolhimento
Em decisão inédita no Superior Tribunal de Justiça (STJ), publicada em 10
de janeiro, ministros posicionam-se contra a cobrança de Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a garantia estendida, seguro oferecido nas
lojas de varejo para estender a garantia do fabricante sobre seus produtos.
O questionamento havia sido feito pela Globex, controladora do Ponto Frio,
autuada pelo Estado de Minas Gerais pelo não recolhimento do imposto sobre o valor
da garantia estendida.

Em suas alegações, a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais defendeu que o artigo 13 da Lei Complementar nº 87 (Lei Kandir),
de 1996, autoriza a incidência do ICMS sobre a garantia estendida. O dispositivo define que integra a base de cálculo do ICMS os “seguros, juros e
demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição”.
O relator do processo no STJ, ministro Benedito Gonçalves, considerou, entretanto, que a venda da garantia estendida é uma operação
autônoma à compra do produto, representando uma nova relação jurídica, cujo valor do prêmio é repassado à seguradora e, portanto, não pode
integrar o valor do bem e entrar na base de cálculo de um imposto sobre circulação de mercadorias. “A garantia estendida não integra a operação de
circulação de mercadoria, tanto que pode ser contratada ou não”, afirmou a ministra Regina Helena Costa, integrante da 1ª Turma do STJ que, à
semelhança de todos os seus colegas, votou contra a cobrança do tributo.
Fonte: Cnseg
________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Novo teto de receita para Supersimples é prioridade de frente parlamentar
A proposta (PLP 448/14) que aumenta o teto de receita para enquadramento no
Supersimples vai ser prioridade para a Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena
Empresa. O colegiado, que existe desde 2011, deve ser reinstalado na próxima semana.
A cada legislatura, as frentes parlamentares precisam ser reabertas. O chamado
Supersimples é um sistema de tributação diferenciado para as micro e pequenas
empresas que unifica oito impostos em um único boleto e reduz 40%, em média, a carga
tributária, além de incluir qualquer ramo de negócio, dependendo apenas do faturamento
da empresa.

Com a Lei Complementar 147/14, que entrou em vigor neste ano, o regime de tributação simplificada passou a ter como critério de adesão
o faturamento do empreendimento em vez da atividade exercida. Dessa forma, vários tipos de profissionais liberais passaram a incluídos no
Supersimples, como advogados e corretores.
O teto de faturamento anual para uma empresa ser enquadrada no Supersimples varia de estado para estado e depende da participação no
PIB nacional. Nos estados do Amapá e Roraima, o teto de faturamento é de até R$ 1,26 milhão por ano. Nos estados do Acre, Alagoas, Mato Grosso
do Sul, Pará, Piauí, Rondônia, Sergipe e Tocantins, o valor chega a R$ 1,8 milhão. Nos estados do Ceará, Maranhão e Mato Grosso, o limite é de R$
2,52 milhões. Nos outros estados e no Distrito Federal, o teto está fixado em R$ 3,6 milhões.
Desenvolvimento
Segundo o deputado Covatti Filho (PP-RS), autor do pedido para instalação da frente nesta legislatura, é preciso elevar ainda mais os
limites de renda para que mais companhias possam aderir ao sistema de tributação simplificado – o PLP 448/14 aumenta em até 400% esse teto de
receita anual. Na avaliação do parlamentar, os limites atuais são baixos e não favorecem o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, que
representam 99% das empresas brasileiras. “Com a proposta, nós sairemos do teto [na maioria do País] de R$ 3,6 milhões e passaremos para R$ 14
milhões, tanto no setor do comércio quanto na indústria. Esse aumento prolongará a vida das micro e pequenas empresas”, argumenta Covatti.
Fonte: Agência Câmara
________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Mercado investe em formação de equipes de ouvidorias
Desde 2013, dispor de ouvidorias tornou-se obrigatório para todas as
seguradoras, entidades de previdência privada, sociedades de capitalização e
operadoras de planos de saúde, conforme determinado pelas Resoluções
CNSP nº 279 e ANS nº 323. Dentre as exigências da nova legislação, as
empresas devem designar o ouvidor perante os órgãos reguladores de cada
segmento, profissional que não poderá acumular outro cargo na companhia.
Diante desse novo cenário, a Escola desenvolveu, com apoio da Comissão de
Ouvidoria da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), a Formação
de Analista de Ouvidoria, atualmente com inscrições abertas em Brasília (DF),
Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Na capital federal, o curso será
ministrado pela primeira vez.

Para o presidente da Comissão da CNseg, Silas Rivelle, essa Formação tem o diferencial de focar o setor de seguros. “Ainda que existam
ótimos cursos de capacitação e certificação no mercado, optamos pela criação de um exclusivo. Na maioria dos cursos disponíveis há uma visão
muito ampla”, afirmou, em entrevista ao site da Confederação.
Fonte: Escola Nacional de Seguros
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O dever de declaração inicial de risco no contrato de seguro
A CNseg e a Comissão de Seguro e Resseguro da OAB/RJ promovem em 5 de março,
no auditório da Bolsa de Valores, no RIo de Janeiro, a primeira rodada de palestras jurídicas,
tendo como tema: "O dever de declaração inicial de risco no contrato de seguro", abordando as
visões de Brasil e Portugal sobre o tema.
Os palestrantes, renomados especialistas, são os professores Luiz Poças, português,
autor de "Estudos de Direito dos Seguros", e Carlos Harten, brasileiro, autor de "O contrato de
seguro visto pelo Superior Tribunal de Justiça".

O evento gratuito terá início às 9 horas, na Praça XV de Novembro, Centro, RJ e os interessados podem se inscrever clicando aqui.
Fonte: CNSeg

Seguradoras de Portugal proibidas de diferenciar prémios segundo o sexo
As seguradoras não podem cobrar prémios diferentes a homens e mulheres,
segundo um diploma hoje publicado, com efeitos retroativos a 2012, ano em que as
companhias ficaram proibidas de diferenciar preços em função do género mas
mantendo algumas exceções. Até há bem pouco tempo era frequente o preço do
seguro automóvel ser mais elevado para um segurado homem, porque
estatisticamente as mulheres registam menos acidentes, sendo consideradas de risco
inferior.
A lei hoje publicada reforça a proibição que já tinha sido decretada em 2008,
através da publicação de um diploma que proibiu que a diferenciação de género
resultasse em prémios e prestações de seguros diferentes.

Mas apesar dessa proibição, a lei ainda admitia diferenciações nos prémios e prestações individuais de seguros e outros serviços
financeiros “desde que proporcionadas e decorrentes de uma avaliação do risco baseada em dados atuariais e estatísticos relevantes e rigorosos”.
Esta possibilidade é agora eliminada, pela revogação desses artigos do diploma de 2008, mas a lei hoje publicada admite ainda um regime
transitório com diferenciações nos prémios e prestações individuais dos contratos de seguro celebrados até 20 de dezembro de 2012, inclusive,
“desde que proporcionadas e decorrentes de uma avaliação do risco baseada em dados atuariais e estatísticos relevantes e rigorosos”.
Os contratos de seguro celebrados a partir de 21 de dezembro de 2012 vão ter de ser adaptados, no prazo de 90 dias, às exigências
resultantes do diploma hoje publicado. Esta nova lei surge na sequência de um acórdão do Tribunal de Justiça que declarou inválidas aquelas
exceções de discriminação em função do sexo, por violarem o princípio da igualdade, uma decisão que tem efeitos a partir de 21 de dezembro de
2012.
Fonte: Dinheiro Digital
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“Poderá haver condições para algumas seguradoras desaparecerem”
Com os bancos a venderem as suas seguradoras “é natural” que o
processo de aquisições continue em Portugal.
"Há condições para haver ainda mais processos de aquisições no nosso
mercado", garante José Almaça. O presidente da Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões lembra que "os bancos têm limitações aos
investimentos" e que as regras de Basileira III, que ainda não estão em vigor, vão
obrigar a que, quando existem participações qualificadas, superiores a 10%, "as
cargas de capital para o banco são maiores", algo que não lhes interessa,
garante.

As seguradoras são apetecíveis? Poderemos não ter ainda assistido à consolidação e ao ajustamento do mercado e que poderemos ter no
futuro outras aquisições ou outras fusões?
Há condições para haver ainda mais processos de aquisições no nosso mercado. Veja o próprio exemplo da Fidelidade. Se olharmos para
outros seguradoras que estão ligadas com bancos, os bancos têm limitações aos investimentos. E com o Basileia III, que ainda não está em vigor,
vai obrigar quando existem participações qualificadas, acima de 10%, as cargas de capital para o banco são maiores. Vai ter que ter mais capital.
O que não interessa.
Para o banco não lhe interessa isso. A tendência é que os bancos têm vindo a vender as suas seguradoras e ficado com participação
inferior a 10% para garantir os canais de distribuição. É natural que esse processo continue, exactamente, porque os bancos não querem pôr mais
capital.
O caso do BCP4.43%, que tinha muita tradição, já fez essa gestão a preparar as novas regras de capital. O que é que o preocupa nesses
processos e nesse ajustamento?
Temos regras muito precisas para os investimentos. E as regras que existem, como se tem demonstrado, dão-nos segurança sobre
estabilidade do sector. Em relação às aquisições que venham de fora, a mim não me importa muito. Quero é que o sector funcione, que seja
competitivo, transparente, onde a defesa do consumidor tem de estar em cima da mesa. É isso é que eu quero.
Se o capital é estrangeiro ou é nacional...
A mim não me preocupa muito. É evidente que como português gostaria que existisse um ou duas seguradoras que tivessem capital
português. Mas como supervisor isso não me preocupa. Preocupa-me é que o sector funcione.
Há seguradoras a mais a trabalhar em Portugal?
Temos 44 seguradoras em Portugal. Dessas 44 existirão condições nesse processo de serem feitas ainda algumas aquisições, poderá
haver condições para algumas desaparecerem. Mas já assistimos, ainda no final deste ano, seguradoras que estavam cá como sucursais e que
acreditaram no nosso mercado e se transformaram em sociedades de direito português. É o caso da Generali.
Fonte: Económico

“”Boletim Informativo Ano XXXI – Setembro/Outubro de 1987 – Nº 298
Editorial
A criação, por parte dos setores representativos da instituição do seguro, de um Comitê para, em conjunto, formalizarem uma política de
divulgação e incentivo do seguro através dos meios de comunicação foi, como não poderia deixar de ser, aplaudida não só por seguradores e
corretores, como por todos os segmentos da sociedade, já que entendem ser ele – o seguro – o repassador dos recursos que mantêm a
estabilidade da economia.
Irá ela, com suas mensagens e recomendações, sensibilizar o indivíduo para a necessidade de consumir o “produto” seguro, já para sua
tranquilidade pessoal, já como amparo previdenciário para sua família e, mais, para a consolidação e continuidade da riqueza e dos valores
públicos.
Irá, também, procurar conscientizar a opinião pública de que é necessário e urgente privatizar o setor e a economia toda.
O Brasil, com as suas metas de 580 empresas estatais espalhadas pelas mais diversas áreas do contexto econômico, quase todas elas
constituídas para dar emprego a incompetentes apaniguados políticos é, sem dúvida, um arremedo de nação capitalista.
É por estar o Estado intrometido direta e indiretamente em todos os espaços da economia, que não saímos de uma posição dependente e,
por isso mesmo, fazemos jus ao deprimente qualificativo de “País pouco sério”...
O seguro tem que ser obrigatoriamente atividade de caráter privado pois, protetor da economia cuja estabilidade garante, tem, na sua
agilidade, a qualidade própria da conduta empresarial.
É moda, nos dias que correm, pedirem os dirigentes da “cousa pública” que os deixem trabalhar.
Os empresários do seguro também fazem o mesmo pedido, solicitando mais, que o Estado não se intrometa, deixando-os trabalhar.
Privatiza-se a economia toda, e os empresários da livre iniciativa conduzirão este País pelos caminhos da riqueza e da prosperidade."
________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Músicas que estavam no topo da parada de sucesso em 1987
1 - Livin' On A Prayer - Bon Jovi
2 - Que País é Este - Legião Urbana
3 - The Lady In Red - Chris DeBurgh

