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MICROSSEGURO

A SulAmérica resolveu mar-
car presença no mercado de
seguros populares e em parce-
ria com a Rede Trel, uma plata-
forma eletrônica de multisser-
viços de varejo, criou o ‘Seguro
Sorte Mania’, de acidentes pes-
soais, que tem duração de um
mês e custa R$ 3 para um capi-
tal segurado (indenização) de
R$ 7.500 em caso de morte ou
de invalidez. O segurado parti-
cipa ainda de dois sorteios se-
manais de R$ 10 mil pela Lote-
ria Federal.

Superintendente de Rela-
cionamento da seguradora,
Demétrio Godoy diz que o pro-
duto, destinado às classes C e
D, foi desenvolvido para quem
nunca pensou em fazer um se-
guro, por conta das dificulda-
des do dia a dia. “Hoje, já te-
mos 25 mil clientes em todo o
Brasil”, revela.

O seguro de acidentes pes-
soais pode ser contratado pe-
los terminais de vendas da Re-
de Trel, que estão presentes
em diversos estabelecimentos
comerciais, como drogarias,
bancas de jornal, mercados e
lojas em geral. Ao adquirir o
produto, o cliente recebe um
comprovante com os dados
do seguro e um número da
sorte, que dá direito à cobertu-
ra e à participação nos sorteios

semanais.
No segmento automotivo, a

Sul América desenvolveu a ‘Sal-
do de Financiamento’, para ga-
rantir o pagamento da diferen-
ça entre a indenização de sinis-
tro de perda total e o saldo de-
vedor do contrato de financia-
mento. A cobertura foi criada
pensando na saúde financeira
daqueles que têm perda total
de um veículo financiado. Até
agora, o mercado apenas resti-
tuía o valor do bem. Já a nova
cobertura quita as parcelas fu-
turas devidas, diretamente à fi-
nanceira, desde que o saldo de-
vedor do segurado não ultra-
passe o teto da indenização
contratada, que varia de 5%,
10%  e 20% sobre a tabela Fipe.

Em outra investida, a SulA-
mérica reformulou sua linha
de planos odontológicos e lan-
çou o ‘PME Mais’, para atendi-
mento de empresas com 30 a
99 vidas seguradas.  Antes da
reformulação, uma empresa
com essa quantidade de usuá-
rios já pertencia ao segmento
empresarial, que, agora, é vol-
tado para companhias a partir
de 100 beneficiários.  Para
atender a empresas menores,
a seguradora disponibiliza o
PME (de três a 29 vidas). Os
planos cobrem procedimen-
tos obrigatórios e adicionais.

SulAmérica cria apólice
que custa R$ 3 ao mês

CURSOS CORPORATIVOS

A funcionalidade e as vanta-
gens dos cursos corporativos
oferecidos pela Fundação Es-
cola Nacional de Seguros (Fu-
nenseg) podem agora ser con-
feridas pelas empresas num
hotsite exclusivo (www.funen-
seg.org.br/cursos/corporati-
vos), onde inclusive é possível
fazer download do catálogo de
cursos oferecidos.

O superintendente Comer-
cial da instituição, Henrique
Bernardinelli, conta que o es-
paço foi criado com objetivo de
ampliar a visibilidade dessa
opção de treinamento para as
empresas, cujos diferenciais
são cursos elaborados de acor-
do com as necessidades do
cliente, a escolha do local das
aulas e dos horários e o corpo
docente altamente qualificado.
Entre janeiro e agosto, a Fu-
nenseg capacitou mais de 800
profissionais através dessa mo-
dalidade de ensino, no atendi-
mento a dez empresas, a maio-
ria seguradoras no Paraná, Bra-
sília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Já os profissionais que de-
sejam incluir no currículo a

certificação internacional do
The Institutes têm até 17 de
outubro para se inscrever para
o exame da organização de
ensino norte-americana, que
será aplicado pela sua repre-
sentante no Brasil, a Funen-
seg. As provas são em língua
portuguesa, na cidade onde
houver demanda e onde hou-
ver uma unidade regional da
instituição brasileira.

Há quatro opções de certifi-
cação: Introdução ao Seguro
de Bens e Responsabilidade
Civil, Introdução à Subscrição,
Introdução a Sinistros e Intro-
dução ao Gerenciamento de
Riscos. O exame custa R$ 330
para cada modalidade e as
provas estão marcadas para
dezembro. Mais detalhes em
www.funenseg.org.br.

A Funenseg também está
com inscrição aberta para a
segunda fase do curso de ha-
bilitação de corretores de se-
guros, correspondente às áreas
de Vida e Previdência. As aulas
começam no próximo dia 27
em 11 cidades. Informações:
www.funenseg.org.br.

Com hotsite, Funenseg
quer ampliar divulgação

O
mercado de seguros
brasileiro manteve no
começo do segundo se-
mestre ritmo de cresci-

mento mensal acima de 20%,
ante a igual mês de 2011, co-
mo registrado ao longo do pri-
meiro semestre do ano, exceto
em janeiro e fevereiro, quando
as vendas subiram 14,6% e
13%, respectivamente. Os últi-
mos dados divulgados pela
Superintendência de Seguros
Privados (Susep) mostram que
as seguradoras faturaram R$
10,118 bilhões em julho, alta
de nada menos que 24,8%. Os
números incluem os planos
VGBLs, mas excluem o seguro-
saúde, que está sob a alçada

da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).

No ano, a atividade de segu-
ros ostenta receita de prêmios
da ordem de R$ 71,688 bilhões,
incremento de 23,2% sobre os
sete meses iniciais do exercício
anterior. Contudo, se excluído
das contas o VGBL, cujas carac-
terísticas são de plano previ-
denciário, o avanço do merca-
do de seguros no período cai
para 13,5%, com o faturamento
chegando a R$ 39,445 bilhões.

Ainda no acumulado do
ano, o levantamento da Susep
revela que o VGBL captou R$
39,446 bilhões, 45% de toda a
receita movimentada pelo se-
tor em sete meses. Em 2011,

em idêntico período, o peso
do produto no ganho das se-
guradoras era 4,8 pontos per-
centuais menor, de 40,2%. Até
julho, o VGBL cresceu 37,7%.

No segmento de pessoas, as
vendas evoluíram 13,4%, para
R$ 12,406 bilhões de janeiro a
julho. O seguro prestamista,
que garante ao banco ou à fi-
nanceira a liquidação de em-
préstimo concedido ao consu-
midor em caso de morte, cres-
ceu 22,4% e atingiu R$ 3,117 bi-
lhões, enquanto os seguros de
vida aumentaram 8,6%, para
R$ 5,392 bilhões, e os de aci-
dentes pessoais, 6,3%, para R$
2,491 bilhões.

Já o grupamento de seguros

patrimoniais deu salto de
10,6% até julho, com destaque
para o seguro de riscos opera-
cionais, que subiu 30,5%, cra-
vando R$ 1,077 bilhão, e para o
seguro residencial, com alta
de 15,2%, na marca de R$ 947,9
milhões. Ao mesmo tempo, o
ramo de risco de engenharia
desabou 21,2%, encostado em
R$ 359 milhões.

Automóvel

Segunda maior em fatura-
mento, a carteira de veículos,
que cresce em importância pelo
número de seguradoras e corre-
tores que operam com o produ-
to, apresentou expansão de

14,1%, devido particularmente
a reajustes dos preços das apóli-
ces. Incluindo as coberturas de
responsabilidade civil facultati-
va e assistências, os prêmios do
ramo foram a R$ 13,335 bilhões,
18,6% do total da receita capta-
da pelo mercado segurador bra-
sileiro em sete meses.

O segmento de transporte
de mercadorias foi outro que
cresceu acima de 14% até ju-
lho, exatos 14,8%, aos R$ 1,458
bilhão, com a cobertura de ex-
portação e importação sobres-
saindo: alta de 20,1%. Trajetó-
ria inversa foi verificada no
segmento de risco financeiro,
que recuou 2,6%, acomodado
na faixa de R$ 445,2 milhões.

Crescimento superior a 24%
Faturamento das seguradoras chega a R$ 71,688 bilhões da janeiro a julho, com destaque para as vendas
do VGBL, que subiram 37,7% e representaram 45% de toda a receita captada pelo mercado no período

VENDAS VEÍCULOS

De acordo com estimati-
vas publicadas pela Consul-
toria Siscorp, ao fim de 2011
somente 22,5% dos cerca de
60 milhões veículos em cir-
culação nas ruas do País pos-
suíam seguro, apesar dos da-
dos mostrarem ainda que
cresceu o número de aciden-
tes de trânsito e de roubos e
furtos de carros.

Diante desse quadro de
insegurança, o diretor Co-
mercial da Seguralta Fran-
chising, Nilton Pereira Dias,
avalia que o seguro de auto-
móveis é a melhor forma de
proteção, visto os riscos en-
contrados, sejam pela crimi-
nalidade, sejam pelos des-
cuidos no trânsito, além de
oferecer um leque extenso
de serviços de assistência.

Até 15 anos

Apesar das vantagens ofe-
recidas pelo setor, o preço é
um dos motivos que expli-
cam o baixo percentual da
frota nacional que está no se-
guro. Pensando nisso, Nilton
Dias diz que a Seguralta pas-
sou a oferecer o produto Au-
to Fácil, destinado a carros
com até 15 anos de rodagem.
Segundo ele, com custo bas-
tante reduzido, os proprietá-
rios de veículos mais antigos
podem ter direito à cobertu-
ra contra roubos e furtos,
além de assistência 24 horas.

O executivo acredita que o
crescimento econômico da
classe C, que passa a ter mais
poder para aquisição de veí-
culos, proporcionará um
avanço no setor de seguros,
pois representa grande fatia
da população e os carros po-
pulares são os principais al-
vos de bandidos.

Cobertura
popular na
mira da
Seguralta

Curtas

RECUSA DE COBERTURA
JUSTIFICADA POR ESCRITO

As negativas de autorização
para procedimentos
médicos, como exames,
consultas e cirurgias,
deverão ser feitas por
escrito pelas operadoras de
planos de saúde, sempre
que solicitadas pelo
beneficiário. E a resposta
poderá ser dada por
correspondência ou por
meio eletrônico, conforme
sua escolha, em até 48
horas. Esta é a proposta de
normativo que a Agência
Nacional de Saúde
Suplementar (ANS)
colocará em consulta
pública, em seu site, de 27
de setembro a 26 de
outubro.

ALLIANZ MUDA COMANDO
DA UNIDADE BRASILEIRA

O grupo alemão Allianz
entregou a presidência da
unidade brasileira ao
norte-americano Edward
Lange, cargo até então
exercido por Max
Thiermann, que assume a
presidência do Conselho
de Administração. A meta
da seguradora é chegar
em 2015 faturando R$ 5,8
bilhões. Em 2012, a
estimativa é fechar em R$
3,5 bilhões.

SERVIÇO DA BB MAPFRE
AUXILIA CRIAÇÃO DE PET

O Programa de Ouvidoria
e Papo (POP) do Grupo BB
Mapfre, que já faz 2.500
atendimentos mensais, via
telefone, ampliou o serviço
passando a oferecer
consultas a médicos-
veterinários para garantir
o bem-estar de animais de
estimação.

CAPITALIZAÇÃO

Executivos do setor apos-
tam que o segmento de títulos
de capitalização dobrará de
tamanho em cinco anos, se
não houver acidentes de per-
curso. Um dos mais otimistas
é o presidente da Bradesco Ca-
pitalização, Norton Glabes La-
bes, para quem há fortes indí-
cios de que o crescimento do
setor verificado nos últimos
anos tende a permanecer. “A
capitalização caiu no gosto do
público. As pessoas já conhe-
cem o produto. Sabem que es-
tão contratando algo que não
é investimento nem jogo. É
uma opção para quem quer
guardar dinheiro e ainda con-
correr a sorteios”, aponta o
executivo.

Para essa afirmativa, ele cita
estatísticas da Bradesco, se-
gundo as quais é muito grande
o número de clientes que com-
pram títulos espontaneamen-
te, fator que considera funda-
mental para a manutenção do
ritmo de crescimento do mer-
cado nacional.

No primeiro semestre do
ano, 245 mil pessoas utiliza-
ram a internet para efetivar a
compra de títulos da Bradesco,
96% a mais do que nos seis
meses iniciais de 2011. Chama
a atenção a expansão de 104%

na quantidade de pessoas não
correntistas do Banco Brades-
co que utilizou o meio remoto
para contratar um plano de
capitalização.  

Acima do mercado

Norton Glabes Labes adian-
ta que a meta da empresa, que
cresceu 23,7% na primeira me-
tade do ano, é continuar evo-
luindo acima da média do mer-
cado, situada em 19,2% em

igual período. Em seis meses, as
vendas da Bradesco chegaram
a R$ 1,7 bilhão e as do mercado,
a R$ 7,8 bilhões. Com isso, o
market share da companhia su-
biu de 21,3% para 22,1%.

A empresa tem, hoje, pouco
menos de 21 milhões de títu-
los de capitalização em cartei-
ra e distribuiu prêmios, atra-
vés de sorteios, no total de R$
36,8 milhões de janeiro a ju-
nho, 34,4% a mais do que um
ano atrás.

Receita do setor deve dobrar
de tamanho em cinco anos

E-COMMERCE

O mercado de seguros ga-
nhou mais um portal de ven-
das, o TaClaro.com, que tam-
bém comercializa assistências
e consórcios. Com expectativa
de investir cerca de US$ 3 mi-
lhões no próximo ano e dobrar
o portfólio de produtos até o
fim de 2012, a empresa preten-
de movimentar receita de prê-
mios de US$ 10 milhões ao ano
nos próximos três anos, com
mais de 60% gerados da ativi-
dade de seguros. Deste mon-
tante, cerca de 80% devem cor-
responder aos produtos dos
ramos de automóvel, residên-
cia e vida.

Sócio-fundador, João Car-
doso conta que o TaClaro.com
é uma corretora de seguros
que assessora o cliente a en-
contrar a melhor solução de
compra, auxiliando-o no pla-
nejamento financeiro, con-
ceito, aliás, que deu origem
ao nome do site. “Acredita-
mos que o modelo online pos-
sa potencializar o trabalho

dos corretores, especialmen-
te nos seguros mais comple-
xos”, diz.

O portal tem como meta
oferecer ao consumidor brasi-
leiro toda a gama de produtos
já disponíveis em mercados
em que as diversas modalida-
des são mais utilizadas, a
exemplo dos seguros online,
combos sob demanda, segu-
ros para animais, melhor ida-
de e pequenos comércios, en-
tre outros.

Convênios

A estratégia também é con-
tinuar estabelecendo parce-
rias com grandes seguradoras,
bancos e empresas de assis-
tência. Até o momento o Ta-
Claro.com já disponibiliza
produtos de cerca de 40 em-
presas, a exemplo da Brades-
co, SulAmérica, Porto Seguro,
MetLife, Marítima, Assist
Card, Tempo Assist, Omint, e
Taki Benefícios. Também aca-

ba de firmar parcerias estraté-
gicas com empresas como
Buscapé, CarZ e MapLink, um
dos maiores portais de infor-
mações de trânsito do Brasil.

Também sócio-fundador
do TaClaro.com, Vincent Da-
ranyi assinala que o mercado
de seguros brasileiro é promis-
sor e tem potencial de cresci-
mento, “já que representa cer-
ca de 3,54% do Produto Inter-
no Bruto (PIB), enquanto que
a média mundial é de cerca de
7%”. Com um trabalho forte de
educação e informação, ele
acredita que “é possível mos-
trar ao consumidor o quanto o
seguro deve fazer parte do pla-
nejamento de suas finanças
pessoais”.

Segundo a Confederação
Nacional das Seguradoras
(CNSeg) o crescimento do
mercado segurador brasileiro
deve chegar a 12,8% este ano,
o que representará fatura-
mento da ordem de R$
246,860 bilhões.

Mercado ganha mais um site
especializado na venda online

BRADESCO CAPITALIZAÇÃO/DIVULGAÇÃO

Compra espontânea tem crescido fortemente, atesta Norton Labes
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21, 22 e 23 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A-13.




