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Editorial

O consumidor na
vitrine do mercado

M

ais uma prova de que o aperfeiçoamento na comunicação com seus clientes e o crescimento sustentável são
prioridades institucionais do mercado foi dada com a realização de dois eventos importantes em setembro. Um,
a 3ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros e Ouvidoria (leia reportagem de capa da página 8 até a
12), deixa claro que as seguradoras estão empenhadas em entender a necessidade dos segurados, em ampliar o
diálogo, ouvir críticas e oferecer ferramentas para melhorar o entendimento do “segurês”.
Nesse sentido, tanto vale destacar a participação de um público diverso em sua conferência anual – a metade era consumeristas, advogados, jornalistas, ouvidores, entre outros segmentos – quanto o lançamento do projeto ‘Pontos-Chave’, um
passo a passo para o consumidor realizar uma compra consciente; e de novos guias, desta vez, o ‘Boas Práticas de Garantia
Estendida’ e o de ‘Acesso às Ouvidorias’.
Mas não há dúvidas: na questão da relação de consumo, há sempre o que melhorar, mas o mercado segurador já arregaçou as mangas, e faz tempo, para atingir o estado de arte.
Na questão dos Princípios para Sustentabilidade em Seguros (PSI), um seminário promovido pela CNseg no Rio reuniu inúmeros participantes para conhecer os termos do documento subscrito com a UNEP-FI e estimular a adesão do mercado às boas
práticas. No mesmo encontro, a assinatura do Termo Aditivo ao Seguro Verde com o Ministério do Meio Ambiente ratifica que o
mercado de seguros terá um papel de protagonista nas questões ambientais, sociais e de governança (ASG).
Setorialmente, duas notícias chamam a atenção do mercado. Uma é a confirmação de que os Riscos Operacionais serão regulamentados ainda este ano pela Susep, mas continuam sem definição de data para as operadoras de saúde. Esta normatização é uma
das mais onerosas para o mercado. A outra notícia é ainda mais preocupante: o governo criou uma estatal para gerir fundos e garantias, permitindo que sua atuação ocorra em qualquer campo, com vantagens competitivas sobre os pares privados. Em vez de atuar
de forma complementar, o mercado agora convive com uma concorrente cercada de privilégios. A vida segue, porém.
Na área de saúde suplementar, a criação de um boletim estatístico, com informe dos 15 maiores grupos, começa a rascunhar gastos que destoam das médias mundiais. No Brasil, o segurado recorre em excesso a prontos-socorros, onerando as
consultas, e são feitas ressonâncias magnéticas em larga escala. Como todo o mercado, também as empresas de capitalização
apostam as fichas no microsseguro e preveem expansão nas vendas dos títulos da modalidade incentivo. Na previdência, o
céu é de brigadeiro, mas os desafios se avizinham, como a longevidade e a relação com as mídias digitais.
Boa leitura!
ÂNGELA CUNHA
Editora

arquivo RS

PROMOVENDO A ECONOMIA VERDE
Na busca por novos modelos de promoção da economia verde, a CNseg
firmou parceria com a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, para difundir no Brasil as melhores práticas relacionadas à sustentabilidade em seguros já
adotadas em outros países. A universidade coordena o ClimateWise, um grupo
de líderes da indústria de seguros que trabalha para atenuar os riscos climáticos.
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Entrevista
Antônio Delfim Netto

Gabriel Heusi

“O seguro é uma
socialização
do risco”

Por
DENISE BUENO

O futuro é opaco e não há hipótese de conhecê-lo. Para se
proteger contra o futuro, nos casos em que os riscos são
probabilisticamente estimados, a única opção é o seguro.
Quem afirma é o economista Antônio Delfim Netto, 84
anos, que concedeu esta entrevista à Revista de Seguros
no escritório de sua casa, que fica em frente ao estádio do
Pacaembu, em São Paulo.
Ex-ministro dos governos militares dos generais Costa e Silva,
Emílio Garrastazu Médici e João Baptista Figueiredo e um dos
principais conselheiros dos governos da era PT, Delfim Netto
acredita que a indústria de seguros vai crescer muito nos
próximos anos. “Seguros têm uma demanda incrível. É quase
impossível viver sem seguros nos dias de hoje”, diz.
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Revista de Seguros: O senhor foi ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento, além de deputado federal por cinco mandatos consecutivos. Com
o olhar de governo, como o senhor vê a criação de mais
uma estatal, a Segurobras?
Antônio Delfim Netto – Cada vez que um cérebro
peregrino inventa uma nova forma de organização,
termina em porcaria. Temos aí o que está acontecendo com China, Rússia, Cuba e Venezuela. Eu não
sei por que é preciso criar a estatal. Já devíamos ter
aprendido que não se revolve nada criando empresas
estatais, que são, na minha opinião, mais um instrumento de dificuldade.
O governo acredita que vai ajudar a alavancar os
investimentos em infraestrutura ofertando garantias para
os riscos dos grandes empreendimentos?
Eu não acredito nisso. Se o governo ficou chateado com algum seguro não pago, é preciso entender melhor o que aconteceu, pois contrato é contrato e tem de ser respeitado. A ideia de se socializar o
risco com uma empresa do governo é besteira, uma
atitude equivocada, a meu ver. Hoje se faz seguro de
tudo no mundo e o seguro proposto pelo governo
é mais caro do que o custo ofertado por empresas

Entrevista
Antônio Delfim Netto
privadas, pois, em geral, é feito sem muita análise
de risco. E não dá para brincar com esse tipo de
coisa. Seguro é uma atividade estritamente atuarial, de avaliação objetiva do risco.

“A ideia de se

socializar o risco
com uma empresa
do governo é
besteira. Hoje
se faz seguro de
tudo e o seguro
proposto pelo
governo é mais
caro do que o das
empresas privadas,
pois, em geral, é
feito sem muita
análise de risco

”

Mas muitas construtoras reclamam que o preço
cobrado está salgado demais e que alguns riscos as
seguradoras não querem assumir?
Não tem almoço grátis, tudo tem seu custo. Estou dividindo o risco com a seguradora e
para isso tenho de pagar um preço. Para outras
coisas, não há seguro. Seguro para taxa de juros
daqui a 20 anos? Não tem. Há incertezas contra
as quais não se pode lutar, mas há riscos que
podem ser estimados. Nestes casos, o seguro é
uma solução confortável.
Mesmo assim, o governo está tirando a Segurobras do papel?
Bem, o governo faz o que quer. Por isso é
governo. Mas é importante entender que uma
empresa é um ser vivo. Adquire vida própria. Temos duas funções na vida: uma é conservar-se e
outra reproduzir-se. Com as empresas acontece a
mesma coisa. Só posso ser chefe se tenho alguém
subordinado a mim. Uma estatal não vive bem
se não tiver outra estatal sob seu comando. Mas
não precisa criar uma estatal para cada problema
que existe. Às vezes é preciso contar com uma
empresa pública, no caso de o setor privado não
atender às necessidades. O que não é o caso.
Alguns estrangeiros que chegaram ao Brasil
com planos de atuar em seguros de grandes obras
sentem-se frustrados, com as mudanças regulatórias do resseguro, com a Segurobras e com o fato de
o país estar crescendo abaixo do esperado. É possível arriscar previsões de crescimento?
O país crescerá 2% no ano, provavelmente
um pouco menos. O que todos têm de entender é que o Brasil faz parte de um mundo que
está em crise. Estamos numa situação muito
delicada e nosso crescimento depende do que
acontece no mundo. Se vamos crescer rápido
ou mais devagar, vai depender dos acontecimentos mundiais e também da retomada dos
investimentos no Brasil.
Revista de Seguros – 6

O senhor acredita que o pacote de medidas
anunciado pelo governo, focado em investimentos
de infraestrutura, ajudará a criar um novo ciclo de
otimismo na economia brasileira?
O momento de pessimismo do Brasil, fruto da
retração bancária e do acúmulo de liquidez por
empresas e pessoas físicas, vai passar quando o Estado quebrar esse ciclo. Para isso, ele tem de fazer
leilões inteligentes e transferir uma boa parte dos
investimentos necessários em infraestrutura para o
setor privado. Dessa forma, o governo se dedica ao
que ele tem de fazer: política econômica, controle
das contas e estímulo a um Banco Central independente, que mantenha a inflação sob controle e,
consequentemente, a solidez do sistema financeiro.
Quando o senhor foi ministro da Fazenda, disse
a empresários do setor que queria fazer a economia
brasileira tão forte como a japonesa e, para isso, dependia de ter um mercado de seguros forte. Foi isso?
O seguro é uma socialização do risco, que
permite que as pessoas, as empresas e o próprio governo assumam mais riscos. E, no fundo,
crescer é assumir risco. Quem quer crescer sem
correr risco, tem que ter a proteção do seguro.
Que áreas o senhor considera importante para
a atuação das seguradoras?
Todas. Seguro realmente é fundamental para
uma economia forte. Veja só um bom exemplo.
O que falta na agricultura brasileira? Só uma coisa:
um bom seguro para a safra, para que a agricultura não flutue. Nos anos bons, a agricultura ‘nada’
em dinheiro e, nos ruins, acumula dívidas. Depois
que contrai a dívida com as taxas de juros que o
País pratica, o agricultor não sai mais do buraco.
Para um bom sistema econômico, temos de ter
um bom mercado de seguros.
E qual sua avalição sobre a evolução do microsseguro?
O cidadão aprende que o seguro é muito
importante. Quando falamos dos produtos de
microsseguros é o mesmo que dizer que se está
dando formas para as pessoas de menor renda
socializar seus riscos. Seguro é o serviço que mais
cresce na economia. A elasticidade é gigantesca.

E a previdência, como o senhor vê esse assunto?
Previdência não tem solução. E esse é um
problema mundial. É preciso ajustes a cada momento, principalmente para os sistemas que não
são estáveis do ponto de vista atuarial. Vai-se
acumulando uma dívida contingencial impagável. O avanço da expectativa de vida é algo
impressionante e é óbvio que não se pode mais
pensar em aposentadoria aos 60 anos.
O setor privado ajuda a melhorar esse cenário?
Sim, ajuda. Mas no fundo temos de entender que aqueles que produziram e pouparam
para arcar com seu próprio sustento acabam
tendo que dividir a conta. Aqueles que não tiveram condições de fazer essa poupança, por motivos diversos, precisam ser supridos pela previdência pública. É um grande avanço que precisa
ser feito nesse setor. Estou muito satisfeito com
o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves
Filho. Ele tem exposto ideias muito claras.
Tem algum sistema que possa servir de exemplo
para o Brasil?
Em todos os lugares o problema da aposentadoria é um problema crítico. Não existe nenhum sistema, mesmo nos países nórdicos, que
não tenha dificuldades.
O povo brasileiro tem uma consciência muito
restrita sobre responsabilidade civil. Uma prova
disso é que 80% contratam seguro para o casco do
carro e não para indenizar terceiros, mesmo que isso
possa custar muito mais do que o veículo. O sr. acha
que isso vai mudar também?
Sim, claro que tende a mudar. O carro hoje é
a aspiração máxima do brasileiro, que deseja ter
o carro e cuida dele para chegar com estilo na
missa de domingo. O carro, para ele, é uma expansão de si mesmo. Só que não sobra dinheiro
para mais nada. Seguro do carro é muito caro e
está fora do alcance destas pessoas. Em geral, o
brasileiro que está chegando agora ao mundo do
consumo, que vê o carro quase como um objetivo de vida, não calcula o custo. Ele paga uma
prestação mensal de R$ 300 e não se dá conta de
que vai gastar R$ 600 de combustível e que preci-

sará fazer um seguro. Mas, se ele tiver de sacrificar
algo, não será a si mesmo. A mentalidade é a
seguinte: se houver um acidente com o carro, a
pessoa acha que estará perdida; mas se atropelar
alguém, dará um jeito. Eu creio que isso vem mudando, pois as pessoas percebem que agora, para
manter o padrão social, têm que se proteger.
O Judiciário ajudaria a acelerar essa consciência?
Não, o Judiciário é lento e complica muito.
Veja o leasing. Uma operação que dominava o
financiamento de veículos e acabou porque o
Ministério Público passou a considerar que o banco era o dono do carro e, portanto, o responsável
por tudo. Pelas multas, pelos impostos e até mesmo pelas despesas de um atropelamento.
Então, ainda teremos que esperar muito para
ver mudanças...
O Brasil está melhorando. Não há país
emergente que tenha as condições do Brasil.
As instituições estão funcionando, temos um
regime democrático, com eleições de quatro
em quatro anos – e não há fraudes. O País tem
o Supremo Tribunal Federal que é o defensor da
liberdade. Veja o caso da China, por exemplo.
Outro dia saiu o relatório do fórum mundial sobre propriedade privada afirmando que a China
é muito melhor do que o Brasil. Só na cabeça de
quem escreve o relatório. Não precisa ir para a
China para saber o que está errado. Basta pensar.
Quem dá as informações são os próprios países
– no Brasil, são os empresários e, na China, as
empresas que pertencem ao governo. Ou seja, o
relatório fica sujeito a equívocos, a enganos.
O que o senhor acha que falta para a indústria
de seguro deslanchar?
O mercado tem de vender seu peixe. Tem de
mostrar o seguinte: eu presto um bom serviço
para você por um preço muito módico. E deixar
de ter complicações nas cláusulas dos contratos.
Seguro ainda é complicado e a prova disso está
na dificuldade que as pessoas enfrentam na hora
de receber uma indenização. Sempre tem um
probleminha. É preciso ter assimetria de informação, sem uma malandragem recíproca.

•
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“Seguro

realmente é
fundamental para
uma economia
forte. Veja só um
bom exemplo.
O que falta na
agricultura
brasileira? Só uma
coisa: um bom
seguro para a
safra, para que a
agricultura não
flutue

”

Consumidor &
Ouvidoria

Setor de seguros se anteci
Os SACs e Ouvidorias melhoram relacionamento do
mercado com seu público, mas novos consumidores
e as mídias digitais ainda são desafios
Por
MÁRCIA ALVES

Q

uase que na mesma época da entrada em vigor do Código de Defesa
do Consumidor (CDC), há 22 anos,
as relações de consumo no Brasil
iniciaram um processo de evolução. O marco
dessa mudança foi o Plano Real, que resultou na
melhoria da renda da população e propiciou o
surgimento de milhares de novos consumidores.
Nesse espaço de tempo, surgiu a internet, a telefonia celular e depois a banda larga, que viabilizaram o comércio eletrônico e a ampla adesão
às redes sociais.
Essa transformação no cenário de consumo
no Brasil foi analisada por diversos especialistas
durante a 3ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros e Ouvidoria, realizada pela
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde
Suplementar e Capitalização (CNseg), em 11 e
12 de setembro, em São Paulo (SP). A partir da
temática “Consumo consciente e sustentável”, o
evento discutiu soluções para melhorar o relacionamento com o consumidor e disseminar a
cultura do seguro.
“Entender as necessidades do consumidor
e estabelecer o diálogo com todas as classes”,
como frisou a diretora-executiva da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes, na abertura do
evento, tornam-se cruciais no momento atual,
em que o setor se prepara para dar um novo
salto de crescimento. O fato de os 37 maiores
grupos do mercado, responsáveis por 95% da
arrecadação, já terem estruturados seus canais
de comunicação com o segurado, por meio dos
Revista de Seguros – 8

Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC)
e das ouvidorias, coloca o setor em uma posição
de vanguarda, mas não diminui o desafio, acredita a executiva.

Desejo de consumir
O mundo mudou e o comportamento do
consumidor também. O consumo exacerbado
está colocando em risco a sustentabilidade do
Planeta, segundo o presidente do Instituto Akatu, Hélio Mattar. Atualmente, já se consomem
50% mais de recursos naturais do que a Terra é
capaz de regenerar. A questão é que a felicidade
não está mais associada à satisfação das necessidades, mas ao desejo sempre crescente de consumir. “A sociedade de consumo se caracteriza
pela permanente insatisfação”, disse. Segundo
ele, a saída é investir em ações de conscientização do consumidor.
Daniel Domeneghetti, diretor da DOM Strategy Partners, também ressalta a importância
dessa conscientização. “O cliente mais bem
informado terá uma relação mais madura com a
empresa”, disse. Para ele, a inclusão digital, que
se deu por meio do computador e pelo celular e
transformou 80 milhões de brasileiros em adeptos do comércio eletrônico, alterou as relações
de consumo. Domeneghetti indicou a adoção
de canais interativos e a ação ilimitada da comunicação na rede como formas de aproveitar o
novo contexto.
Preocupa o desembargador do Tribunal
de Justiça de São Paulo (TJ-SP) Luiz Antonio
Rizzatto Nunes a “explosão” de reclamações de

fotos Marcelo Bravo

pa à evolução do consumo
consumidores em sites, blogs e outras mídias
digitais. Segundo ele, a Justiça reconhece como
legítimas essas reclamações. Mas a consultora
em marketing digital, Martha Gabriel, explica
que esse cenário é resultado de uma mudança:
“hoje, o público-alvo também passou a ser mídia e gerador de conteúdo”. Para ela, diante da
clara tendência de pressão sobre as empresas
para adquirir mais intimidade com seus consumidores, a regra de ouro na comunicação será
manter bom-humor, humildade, honestidade e
respeito a valores e pontos de vista.

Educação financeira
Mediados pelo jornalista Caco Barcellos, Marco Antonio Barros (FenaCap), Marcio Coriolano
(FenaSaúde), André Longo (ANS) e Getúlio Souza Rego (Susep) participam de um talk show

Solange
Beatriz:
“O setor deve
oferecer
produtos
que atendam
aos
consumidores
e valorizem o
consumo
consciente
e o meio
ambiente”

Ricardo
Morishita:
“O Código de
Defesa do
Consumidor
precisa ser
atualizado e
modernizado,
pois o mundo
mudou”
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No âmbito do seguro, o nível de conhecimento e compreensão do consumidor em
relação aos produtos melhorou, mas não o suficiente, concluíram os participantes do talk show
“Consumidor Consciente”, mediado pelo jornalista Caco Barcellos. O presidente da Federação
Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde),
Marcio Serôa Coriolano, destacou que o segmento vem crescendo em média 5,5% ao ano e
que as empresas estão se esforçando para identificar o seu público.
Do lado da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), o diretor de Gestão André
Longo informou que a prioridade é melhorar a
qualidade dos planos de saúde, que são, hoje,
o segundo item de desejo da classe média. A
capitalização também foi apontada em pesquisa como um dos instrumentos “mais queridos”
do brasileiro, depois da poupança, segundo o
presidente da Federação Nacional de Capitalização (FenaCap), Marco Antonio da Silva Barros.
Ele e o diretor da Superintendência de Seguros
Privados (Susep), Getúlio Souza Rego, defendem
que a conscientização do consumidor passa
pela educação financeira.
A educação do consumidor poderia reduzir o número de ações contra o seguro na
Justiça, observou o presidente da Federação

Consumidor &
Ouvidoria
Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), Marco Antonio Rossi. Durante painel
mediado pelo advogado Antonio Penteado
Mendonça, Rossi destacou que o mercado já
se preocupava em melhorar o atendimento
aos seus consumidores antes mesmo do CDC.
A Bradesco Seguros, por exemplo, empresa
dirigida por Rossi, realizou 82 milhões de procedimentos no último ano, com sucesso.

Prática do setor
Jayme Brasil Garfinkel, presidente da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), concorda que o CDC profissionalizou algo que já era
prática do setor. No caso da Porto Seguro, que
preside, Garfinkel explicou que a empresa criou
um vínculo com seu consumidor, mas nada foi
planejado. “Por uma questão de sobrevivência, a
empresa inovou na oferta de vários produtos e
serviços e, hoje, é a quarta no ranking, possui 12
mil funcionários e 8,8 milhões de itens cobertos”.
Como mediadora do painel sobre “Ouvidoria na Estratégia das Empresas”, a jornalista
e ouvidora do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de São Paulo (Ipem-SP), Ângela Crespo,
enfatizou a importância da ouvidoria para evitar que as reclamações cheguem à Justiça ou
às redes sociais. No mesmo painel, Silas Rivelle
Junior, ouvidor da Unimed Seguros, lembrou

Martha
Gabriel:
“Hoje o
público
também é
mídia e
gerador
de conteúdo
e as marcas
têm tido
dificuldade
em lidar com
esse novo
ambiente”

Juliana
Pereira:
“Precisamos
de uma
política
para resolver
os conflitos
de forma
coletiva,
porque no
varejo custa
caro”

Compra consciente
“A ideia é reduzir

as chances de
o consumidor
adquirir algo
que não
satisfaça as suas
expectativas

”

Solange Beatriz

Livreto “Pontos-Chave” fornece o passo a passo de produtos de seguros
para ajudar o consumidor a conhecer melhor o que está contratando.
O mercado de seguros deu um passo
importante para melhorar a comunicação
com seus consumidores, por meio do livreto
“Pontos-Chave para Orientação na Contratação de Produtos de Seguro”. Durante a
3ª Conferência de Proteção ao Consumidor
de Seguros e Ouvidoria, foram lançadas as
primeiras nove cartilhas relacionadas a produtos dos segmentos de Capitalização, Saúde
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Complementar, Previdência Privada e Seguro
de Pessoas, cujo conteúdo foi elaborado com
a participação das federações específicas –
FenaCap, FenaSaúde e FenaPrevi. As cartilhas
sobre Seguros Gerais, ainda em fase de conclusão pela FenSeg, serão apresentadas na
segunda etapa do projeto.
Produzidas em linguagem simples e acessível e com ícones ilustrativos e subtítulos, as car-

que “a única instância a levar a voz do cliente até
os gestores é a ouvidoria”.
Paulo Arthur Lencioni Góes, diretor-executivo da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo (Procon-SP), disse
que, no primeiro semestre, apenas 1% dos atendimentos do órgão referiram-se ao seguro, dos
quais 71% relacionados ao garantia estendida.
Aproveitando a oportunidade, a CNseg lançou o
Guia de Boas Práticas de Garantia Estendida e o
Guia de Acesso às Ouvidorias do Mercado Segurador. Sobre este último, o presidente da Comissão de Ouvidoria da CNseg, Mário de Almeida
Rossi, adiantou que o desafio será desenvolver
uma métrica adequada à análise das informações das ouvidorias.

Ricardo
Amorim:
“Vai chover
dinheiro
Chinês.
O Brasil será
empurrado
para o
crescimento”

Poder do consumidor
Roberto Meir, Publisher & CEO do Grupo
Padrão e Revista Consumidor Moderno, foi
enfático ao afirmar que, diante da evolução do
consumidor, a ouvidoria é mais eficiente que o
SAC. “O cliente precisa se sentir representado
na empresa. E isso é uma questão de diálogo,
daí a importância da ouvidoria”, disse. Para
Meir, a evolução ou “nascimento” do consumidor brasileiro teve início com o Plano Real. Mas
esse desenvolvimento somente foi possível,
segundo ele, graças ao CDC, que trouxe mais

Lançamento: Os primeiros
nove livretos relacionados do
setor foram lançados na Conferência
tilhas traduzem os termos técnicos e contratuais
dos produtos. Os Pontos-Chave servirão de matriz para as empresas adaptarem seus respectivos

poder ao consumidor.
Ricardo Morishita Wada, professor de Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor da
Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas,
aponta o CDC como “um grande passo na reconstrução da democracia e da cidadania”, mas
apoia a iniciativa do governo de reformulação,

conteúdos, de acordo com as especificidades
dos produtos. Para tanto, há espaços determinados para inserção do nome e logotipo da seguradora, endereço e registro na Susep ou, no caso
de plano de saúde, na ANS.
Para Solange Beatriz Palheiro Mendes,
diretora-executiva da CNseg, a iniciativa demonstra o desejo do setor em aproximar os
interesses empresariais dos anseios da sociedade, priorizando o respeito aos direitos do
consumidor. A ideia, segundo ela, é reduzir as
chances de o consumidor adquirir algo que
não satisfaça as suas expectativas. “Qualquer
iniciativa que facilite a compreensão do “segurês” é bem-vinda”, disse.
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Produzidos
em linguagem
simples e
acessível,
os livretos
traduzem os
termos técnicos
e contratuais dos
produtos

Consumidor &
Ouvidoria

Jayme
Garfinkel
e Marco
Antonio Rossi
participam
do painel
mediado por
Penteado
Mendonça

na forma de três projetos de lei que tramitam
no Senado. Os projetos incluirão no CDC novos conceitos nas áreas de comércio eletrônico, superendividamento e ações coletivas. “O
CDC necessita ser modernizado, pois o mundo mudou”, disse.
Para a secretária da Secretaria Nacional do
Consumidor (SNC), órgão vinculado ao Ministério da Justiça, Juliana Pereira da Silva, o CDC
é um instrumento jurídico avançado e não
precisa ser reformulado. Ela propôs um pacto
para estancar as causas dos inúmeros conflitos
individuais que estão abarrotando os Procons
e o Judiciário. “Precisamos de uma política
para resolver os conflitos de forma coletiva,
porque no varejo custa caro”, disse. Na visão
da secretária, uma parceria entre empresas e o
Estado poderia melhorar a qualidade de produtos e serviços.

Os projetos de lei
que tramitam no
Senado tratam Liberdade às ouvidorias
Quanto mais liberdade, mais as ouvidorias
das áreas de
serão eficazes, acredita o procurador de Justicomércio eletrônico,
ça do Ministério Público de São Paulo, Marco
superendividamento Antonio Zanellato. Stael Riane, ouvidora da
e ações coletivas ANS, apontou um aumento da judicialização
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na saúde. “Temos de desafogar a agência para
que esta melhore seus serviços”, disse.
Como coordenador do Setor de Atendimento ao Público da Susep, Gabriel Costa argumentou sobre os efeitos positivos da implantação voluntária das ouvidorias. Em comparação
a 2003, quando 3 mil reclamações geraram 590
processos na Susep, em 2011 houve grande
melhoria, segundo ele, com a geração de 480
processos a partir de 16,2 mil reclamações.
O encerramento da conferência foi marcado pela análise da economia mundial feita
pelo apresentador do programa Manhattan
Connection, da Globo News, Ricardo Amorim.
Ele atribui à China a onda de crescimento que
“virou a economia mundial de cabeça para
baixo”. Além da possibilidade de os países
emergentes, incluindo o Brasil, poderem socorrer a economia europeia, Amorim prevê um
aumento “colossal” de investimentos no País
em infraestrutura. Caso da China, que passará
a enxergar mais vantagens no Brasil do que
nos Estados Unidos, onde mantém aplicados
em títulos US$ 3,5 trilhões. “Vai chover dinheiro
chinês”, disse. Para Amorim, “o Brasil será empurrado para o crescimento”.

•

Quanto maiores forem as questões levantadas
pelas mudanças climáticas, tanto melhores
deverão ser as nossas respostas.
Como as catástrofes naturais aumentam de frequência e severidade, ninguém tem todas as respostas. Mas o que temos
na Swiss Re é um profundo know-how e a capacidade global para oferecer formas inovadoras para transferir os riscos
financeiros e reconstruir. Além disso, contamos com o mais avançado e exclusivo sistema de modelagem de catástrofes
naturais do setor de (res)seguros. Pelo pioneirismo na parceria com pesquisadores e engenheiros, ele oferece aos nossos
clientes uma perspectiva única, constantemente atualizada, dos riscos de catástrofes naturais. Quem poderia estar mais
bem posicionado para ajudá-lo a prever, avaliar e atenuar o impacto das mudanças climáticas? Na Swiss Re, o risco é nossa
matéria-prima; o que criamos é oportunidade.
Procurando respostas melhores? Encontre-as em www.swissre.com

SWISS RE. AGORA, RESSEGURADORA LOCAL.
Nós já temos experiência global. Agora, temos também licença para
operar como local.
Há 88 anos atuamos no mercado brasileiro e estamos há mais de
15 anos presentes fisicamente no País. Agora, como Resseguradora
Local, esperamos contribuir ainda mais com o crescimento de nossos
clientes, oferecendo grandes capacidades, soluções inovadoras,
conhecimento técnico e experiência global.
Acesse nosso site e saiba mais sobre a Swiss Re: www.swissre.com.
São Paulo: Av. Paulista, 500 - 5º andar | (11) 3073 8000

Fórum FenaPrevi

Meta é decifrar
as necessidades
do consumidor
Mercado terá de entender motivações
de compra de seus clientes, além de
investir em eficiência
Por
MÁRCIA ALVES

S

e o crescimento extraordinário da previdência privada e de seguros pessoais nos
últimos anos foi resultado da melhoria
de renda da população, de agora em
diante, a meta de melhorar esse desempenho
exigirá grande esforço do setor. Entre os desafios
a superar estão o microsseguro, a comunicação
e a interação com os consumidores pelas mídias
digitais, as novas tendências de consumo e o
aumento da expectativa de vida da população.
Estas e outras questões foram debatidas no
VI Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada, realizado em 21 e 22 de agosto,
no Hotel Unique, São Paulo, pela Federação
Nacional das Empresas de Previdência e Vida
(FenaPrevi). Durante o evento, diversos especialistas dedicaram-se a decifrar o consumidor,
analisando seu comportamento, necessidades e,
principalmente, sua motivação para a compra.
O futuro é desafiador para as seguradoras,
segundo avaliação do presidente da CNseg, Jorge Hilário Gouvêa Vieira. Em mensagem enviada
aos participantes do fórum, ele comentou que o
aumento da expectativa de vida e a inversão da
pirâmide populacional trazem desafios ao setor,
num cenário em que a sociedade cobra cada
vez mais frentes, a exemplo das práticas sustentáveis. Para o presidente da FenaPrevi, Marco
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Antonio Rossi, a sociedade está em transformação, e o novo
consumidor deseja
novas formas de proteção e de produtos,
cabendo ao setor se esforçar para atendê-lo.

Prova de fogo
Nesse aspecto, o microsseguro será a prova
de fogo para o mercado, não apenas pela difícil
missão de criar a cultura do seguro em uma faixa
da população que não tinha acesso a esse meio
de proteção, como também pelas novidades
que o modelo de regulamentação implantará,
caso da venda de seguros por meios remotos e
da criação da figura do correspondente.
Em mensagem enviada ao fórum, Craig
Churchill, do Microinsurance Network, elogiou a
rapidez com que o Brasil desenvolveu e regulamentou o microsseguro. “Agora será necessário
colocá-lo à prova. Será uma grande oportunidade para o setor mostrar eficiência, para que
as pessoas percebam o valor da proteção que
estão comprando”, acrescentou.
Já Michael Mackord, do Microinsurance Centre,
disse que enxerga o Brasil como uma das luzes
mais brilhantes no mercado de seguros. Ele des-

fotos Gabriel Heusi

tacou a importância da criação da figura do correspondente, por meio da nova regulamentação,
justificando que a distribuição é o principal gargalo.
Mackord sugeriu ao mercado brasileiro que adote o
método S.U.A.V.E. na operacionalização do microsseguro. As siglas representam as diretrizes Simple
(simplicidade), Understood (fácil entendimento),
Accessible (acessibilidade na compra), Valuable (valor da proteção) e Efficient (eficiência em cobertura
e rentabilidade para as empresas).

Era digital
Não basta aos segmentos de previdência e
vida apenas informar o consumidor sobre os seus
produtos – é preciso interagir com ele, por meio
das mídias digitais, respondendo suas dúvidas e
acolhendo suas sugestões. A consultora especialista em marketing digital, Martha Gabriel, observou que nunca houve tantas ações das empresas
para uso dessas mídias como no presente. “Estamos cada vez mais próximos dos nossos consumidores”, disse. Esta é uma constatação também do

livro ‘The ClueTrain Manifesto’, citado por Martha,
segundo o qual “a internet força as empresas a
adquirirem intimidade com seus consumidores”.
Em uma análise sobre a evolução do marketing, ela destacou que as mudanças começaram
a partir do momento em que o consumidor
teve acesso ao controle remoto da TV. Daí para
frente, o poder de escolha inverteu as relações
de consumo. “Antes, as empresas buscavam os
consumidores e hoje são eles que buscam as
empresas e marcas”, disse.
A evolução tecnológica alterou a dinâmica do
mercado de consumo, colocando o consumidor
em posição ativa em relação à escolha de produtos. Mas o consumidor também está mais seletivo.
O fenômeno da “explosão de informações”, segundo a consultora, fez surgir um novo comportamento, o da “economia de atenção”. Isso significa que o
individuo apenas prestará atenção às informações
que considerar relevantes.
Utilizar ferramentas tecnológicas atuais pode
ser uma maneira de chamar a atenção do consuRevista de Seguros – 15

Da esquerda para a
direita: Lúcio Flávio,
Eduardo Marchiori,
Marcos Silvestre,
Jefferson Cestari e
Mário de Almeida
Rossi, durante evento
em São Paulo

“Os

microsseguros
serão uma
grande
oportunidade
para o setor
mostrar
eficiência, para
que as pessoas
percebam o valor
da proteção
que estão
comprando

”

Craig Churchill

Fórum FenaPrevi
arquivo CNseg

proteção a uma população majoritariamente
de idosos no futuro. O censo de 2010 constatou que o número de idosos duplicou nos
últimos 20 anos. Em contrapartida, houve
uma queda percentual em todas as faixas
com menos de 25 anos.
Com a redução da população jovem e o aumento da população de idosos, a constatação é
que o Brasil está envelhecendo rapidamente. “E
envelhecendo antes de ficar rico”, frisou o médico gerontologista e consultor da Academia de
Medicina de Nova Iorque, Alexandre Kalache.
Para Kalache, será preciso “reinventar o
curso da vida”. Com mais anos de vida, as pessoas deverão estudar mais tempo e se aposentar
de forma gradual. A seu ver, a sociedade precisa
se preparar para a longevidade e, sobretudo,
encontrar meios de melhorar a qualidade de
vida. “Envelhecer sem saúde é um prêmio envenenado”, disse, destacando a necessidade de se
investir no envelhecimento ativo.

Demandas do futuro

Marco Antonio Rossi:
“A sociedade
está em
transformação,
e o novo
consumidor
deseja
novas formas
de proteção
e de produtos

midor para os produtos de previdência. Nesse
sentido, Felinto Sernache, diretor da Towers
Watson no Brasil, apresentou uma novidade em
termos de simulador de aposentadoria. Um dos
recursos mais atraentes do modelo permite ao
individuo comparar suas mudanças, provocadas
pelo passar dos anos, em uma foto tridimensional, na medida em que um cursor da linha do
tempo é arrastado. Além de gráficos e de outros
recursos, o simulador mostra a projeção do seu
saldo de benefícios ao longo do plano.

População de idosos
A longevidade está entre os principais
desafios da previdência complementar,
sobretudo pela responsabilidade de prover
Revista de Seguros – 16

Para o economista Antonio Delfim Neto, o
grande problema do País é garantir emprego
para mais de 150 milhões de brasileiros em
2030, para que eles sustentem os quase 70
milhões restantes que comporão a população
de idosos. “Isso vai atingir em cheio a indústria
de seguros”, disse. Ele apontou a necessidade
de as empresas adotarem um rígido controle
dos gastos de custeio e ampliação dos investimentos, melhorar a infraestrutura com parcerias público-privadas e concessões, reduzir as
distorções do sistema tributário e aperfeiçoar o
ambiente dos negócios, entre outras.
No cenário externo de crise financeira, os
Estados Unidos devem retomar o crescimento em 2012 e o euro deve continuar, prevê o
ex-ministro Mailson da Nóbrega. Para ele, a
volta às antigas moedas seria uma catástrofe.
Nóbrega não ignorou, porém, que as turbulências na economia internacional possam
oferecer riscos ao Brasil, mas frisou que o País
está mais fortalecido e resistente. “O Brasil
criou condições novas, deu certo. Falta apenas ficar rico”, disse.

•

Sexta-feira 12, Dia do Corretor de Seguros. E temos
certeza de que não caiu no dia 13 porque ele não deixou.

12 de outubro,
Dia do Corretor de Seguros.
Uma homenagem da SulAmérica
aos profissionais que trabalham todos
os dias para evitar aborrecimentos.

SulAmérica. Se aborrecer pra quê?

sulamerica.com.br

Ufa!

Teoria x Prática

A sustentabilidade
como gestão de riscos
Workshop defende a criação de agenda
para discutir os processos que permitiram
ao mercado avançar no tema
Por
CARMEN NERY

A

pós a assinatura do Termo Aditivo ao
Protocolo do Seguro Verde – convênio de 2009 renovado agora pela
CNseg, Sindicato das Seguradoras
do Rio e Espírito Santo, Secretaria do Ambiente
do Rio com o Ministério do Meio Ambiente
–, o mercado segurador tem agora um dever
da casa a fazer: partir para ações concretas de
sustentabilidade específicas do setor. Esta foi
a conclusão do seminário “Princípios para a
Sustentabilidade em Seguros, da Teoria para a
Prática”, que reuniu 200 participantes, no dia 5
de setembro, no Rio de Janeiro.
As contribuições geradas no workshop
apontam para duas necessidades: criação de
programas de educação e elaboração de uma
agenda para discussão – entre o setor, governo
e academia – dos processos que permitiram ao
mercado de seguros avançar no tema da sustentabilidade. “Paralelamente a este trabalho
de maior densidade, temos algo mais simples a
fazer que são as ações concretas de curto prazo. Senão, essa proposta de maior conscientização cai no vazio”, advertiu Solange Beatriz
Palheiro Mendes, diretora executiva da CNseg.
O Termo Aditivo foi assinado durante o
seminário por Luiz Antônio Correa de Carvalho
(representante da ministra do Meio Ambiente,
Izabella Teixeira); Jorge Hilário Gouvêa Vieira,
presidente da CNseg; Carlos Minc, secretário
estadual de Meio Ambiente; e Luiz Tavares
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Pereira Filho, presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio e Espírito Santo. Com o aditivo,
o Protocolo do Seguro Verde se adequa aos
Princípios para Sustentabilidade em Seguros
(PSI, na sigla em inglês), desenvolvidos pela
Iniciativa Financeira do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (UNEP FI), lançado durante a Rio+20.

Papel de indutor
Ao abrir o seminário, Jorge Hilário ressaltou
que prevenção e gerenciamento de risco estão
no DNA das companhias de seguros e que é
seu dever incorporar cada vez mais o papel de
indutor de melhores práticas junto aos clientes,
fornecedores e parceiros. “Ao aderir aos PSI
devemos considerar todas estas iniciativas nas
estratégias de mercado e relacionamento das
seguradoras com seus públicos de interesse.
O Protocolo estabelece regras rígidas para a
contratação de seguros por empresas que tenham práticas socioambientais inadequadas”,
ressaltou.
Carlos Minc destacou que o setor de seguros é ideal para uma aliança pelo fato de que,
além de não poluir, trabalha para a prevenção.
Segundo ele, foram feitas várias leis ambientais
ligadas ao setor, no Rio, como repressão aos
ferros-velhos. Agora o setor pode contribuir
para promover a mudança de tecnologia das
empresas a serem seguradas.

fotos Rosane Bekierman

“Estamos no momento de fazer o ‘cumpra-se’ do protocolo anterior, criando mecanismos
de aferição, fiscalização e controle, bem como
comissões de acompanhamento, normas, mudanças de rotinas. Ao fazer uma inspeção, os
profissionais vão atuar como indutores da boa
tecnologia. Assim, vejo uma multiplicação de
olhos, ouvidos e mentes atentas, induzindo as
empresas para o lado da tecnologia limpa e mais
sustentável”, aposta.
Luiz Antônio Correa de Carvalho observou
que, durante a Rio+20 um dos pontos altos dos
debates no Jardim Botânico com as instituições
financeiras foi a conclusão de que é possível fazer alguma coisa. “Não se trata de viver o apocalipse e nos prostrarmos diante de um fatalismo
absoluto. Os atores que podem fazer algo são
muitos, dentre eles, as empresas e, em especial,
as seguradoras”, afirmou.

Contra o tempo
Na abertura do seminário, Jayme Brasil Garfinkel, presidente da FenSeg, observou que a
preocupação com a sustentabilidade é irreversível
e é preciso correr contra o tempo. Para ele, as
empresas que trabalham com seguros de automóveis têm de ficar alertas contra desmanches de
automóveis e o descarte irregular de materiais.

Segundo Marcio Serôa de Araujo Coriolano,
presidente da FenaSaúde, há três dimensões a
serem observadas, no caso da saúde: os riscos
do meio ambiente sobre o ser humano; a coleta,
tratamento e a disposição de resíduos de instituições hospitalares; e por fim a longevidade e a
pressão de custos que este fenômeno acarreta.
Solange Beatriz chamou a atenção para o
fato de que o tema sustentabilidade, embora
caro ao setor, ainda carecer de ações efetivas. “O
seguro está intrinsecamente ligado aos valores
de sustentabilidade e seu papel é lidar com o
risco. Mais do que nunca, nós temos de contribuir para evitar que estes riscos se transformem
em certeza”, disse.

Melhor remédio
A CNseg e o Sindiseg/RJ-ES estão criando
uma comissão de sustentabilidade para dar
maior efetividade ao protocolo, que foi um
compromisso de ordem geral e agora vai ter um
tratamento mais realista, segundo Luiz Tavares
Pereira Filho, que considera as catástrofes naturais os maiores riscos para o seguro – e também
seu melhor remédio.
“O clima é a matéria-prima das atividades de
seguros. O convênio estabelece para as seguradoras uma série de parâmetros, como exigir as
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A abertura do
evento contou com a
participação de Marcio
Coriolano, Jayme
Garfinkel, Jorge Hilário
Gouvêa Vieira, Carlos
Minc, Luiz Antônio
Correa de Carvalho,
Solange Beatriz e Luiz
Tavares Pereira Filho
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“O seguro

está
intrinsecamente
ligado aos
valores de
sustentabilidade
e seu papel
é lidar com
o risco

”

Solange Beatriz

licenças ambientais obrigatórias das empresas
a serem seguradas e reduzir os prêmios dos
seguros para aquelas com elevados padrões
de sustentabilidade”, explicou.
O diretor adjunto de Normas e Habilitação
de Operadoras da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), Leandro Fonseca da Silva,
abordou a questão da sustentabilidade econômica das operadoras, que pode estar ameaçada, sobretudo considerando-se fatores como
a longevidade, a constante incorporação de
tecnologias, a pressão de preços de serviços
laboratoriais e a precificação não adequada ao
risco. “Tudo isso leva a uma sinistralidade de
80%. São 1,6 mil empresas, das quais 180 concentram 80% dos beneficiários. Mas o retorno
médio é baixo. É preciso mitigar o risco de
solvência para garantir a sustentabilidade do
setor”, advertiu.

Elevação dos custos
Osvaldo do Nascimento, diretor-executivo
de Investimentos do Itaú, observou que não
se pode deixar que as seguradoras percam a
sustentabilidade do negócio e que a sociedade e os governantes têm de ficar atentos aos
efeitos das catástrofes naturais. Dizendo-se
impressionado com a elevação dos custos, ele
citou dados apresentados por Javier Tomasella,
coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento

Carlos Minc: o setor de seguros é ideal para
aliança, pois trabalha com a prevenção

Jayme Garfinkel: a preocupação com a
sustentabilidade é irreversível
Revista de Seguros – 20

Adriana Boscov: quando recusa um risco, a seguradora
pratica seguro sustentável?

do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta
de Desastres Naturais (Cemaden), de que as
perdas associadas à reconstrução passaram de
US$ 65 milhões, em 2004, para US$ 1,5 bilhão,
em 2010. “É preciso estar atento a questões
relacionadas ao planejamento urbano. Sem
prevenção, a consequência é a elevação dos
custos”, advertiu.
Natalie Haanvinckel Hurtado, assessora da
Diretoria Técnica da Susep, disse que a autarquia trabalha para que se passe de uma legislação coercitiva para um modelo adotável

Luiz Tavares: sindicato estuda a criação de
uma comissão de sustentabilidade

Márcio Coriolano: os riscos da saúde incluem
meio ambiente, resíduos e longevidade

Jorge Hilário: prevenção e gerenciamento de
risco estão no DNA das seguradoras

como princípios incorporados aos negócios.
Entretanto, há aspectos em que o setor precisa avançar, como o aumento da cobertura
para todos os riscos socioambientais. “O setor
também conta com grandes repositórios de
dados relacionados a perdas, magnitude,
causa e frequência dos sinistros. Estes dados
poderiam servir para influenciar políticas públicas”, sugeriu.
Maria Eugênia Buosi, especialista em finanças sustentáveis, observou que as seguradoras
não são apenas agentes de prevenção, mas
também gerenciadoras de recursos financeiros.
Lembrou, ainda, que sustentabilidade também
é risco, citando os casos da BP, Arezzo e Cosan,
que tiveram perdas por práticas socioambientais inadequadas. “A sustentabilidade também
pode gerar oportunidade. O mercado está
demandando e premiando as empresas sustentáveis e temos de olhar isso na análise dos
nossos investimentos”, resumiu.

Princípios do mercado
Durante os debates, Adriana Boscov,
superintendente de Sustentabilidade da SulAmérica e presidente da Comissão de Sustentabilidade da CNseg, perguntou aos debatedores se, quando recusa um risco, a seguradora
estaria praticando o seguro sustentável. Wady

Wady Cury: temos que transformar os riscos
declináveis em riscos disputáveis

José Mourão Cury, diretor-geral de Grandes
Riscos da BB-Mapfre, afirmou que a gestão
de riscos está nos princípios do mercado. “O
que temos de fazer é transformar os riscos
declináveis em riscos disputáveis, por meio de
orientação e educação”.
Entre as ações da SulAmérica destacam-se a adesão ao relatório integrado GRI e ao
Índice de Sustentabilidade da Bovespa (ISE).
“Se não trabalharmos de forma integrada em
toda a companhia, não vamos atingir o pico
máximo, ficaremos no abstrato”, afirmou
Thomaz Cabral de Menezes, presidente da
SulAmérica.
Ney Ferraz Dias, diretor do Itaú Auto Residência, apresentou um seguro residencial com
serviços ambientais de descarte inteligente,
orientação ambiental e projetos ecoeficientes.
O grupo utiliza desde 2010 o GRI e tem investido em ecoeficiência com redução de 55% do
consumo de energia e tratamento de 100%
dos resíduos.
Durante o seminário, foram apresentados
cases de sustentabilidade de quatro seguradoras. Eugênio Velasques, diretor-executivo
da Bradesco, enviou um vídeo com ações da
empresa, como a Fundação Bradesco, a adesão
aos PSI, e apoio a projetos do Instituto Ayrton
Senna e da Fundação Tamar.

•
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“Se não

trabalharmos
de forma
integrada,
não vamos
atingir o
pico máximo,
ficaremos
no abstrato.

”

Thomaz Menezes

BRAT
Eletrônico

Polícia Militar irá disponibilizar
documento online
SOCIEDADE

●

Novo modelo permitirá que as
informações sobre acidentes de
trânsito sem vítima sejam enviadas
pela internet em dezembro

Por
JULIO AVELLAR

Julio AvelLar é
Superintendente Geral
da Central de Serviços e
Proteção ao Seguro da
CNseg.

A

Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro e entidades sindicais
do mercado segurador – CNseg,
Sindiseg/RJ-ES e Sincor-RJ – firmaram no dia 6 de agosto, no Quartel General
da PM, convênio com vistas ao desenvolvimento de ferramenta web para viabilizar o
registro e o acompanhamento dos boletins
de registros de acidentes de trânsito sem
vítimas: o BRAT Online.
Atualmente, as partes envolvidas em um
acidente de trânsito sem vítimas são obrigadas
a se dirigir ao Batalhão de Polícia Militar mais
próximo ao local da ocorrência para confecção
arquivo RS

Implantação do BRAT eletrônico irá liberar efetivo policial para outras atividades
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Melhoria na fluidez do trânsito
● Praticidade no registro
da ocorrência
● Facilidade na recuperação
de informações

ESTADO
Redução
de custos
● Melhoria
de eficiência
● Liberação de
efetivo policial
●

BRAT
Online

SEGURADORAS
● Qualidade
da informação
Praticidade na
recuperação de dados
de sinistros
● Prevenção
à fraude
●

do Boletim de Registro de Acidente de Trânsito
(BRAT) – um procedimento desgastante e pouco eficiente, que muitas vezes leva a população a não efetuar tal registro.

Homepage e aplicativos
Neste novo modelo proposto, o cidadão
encaminhará, por meio eletrônico, as informações sobre um acidente de trânsito sem vítima
para a PMRJ que, após validação das informações enviadas, disponibilizará BRAT online para
impressão. O BRAT eletrônico estará disponível
via homepage da PM e aplicativos para smartphones.
Esta ferramenta, comprovadamente eficiente e já utilizada em países como Estados
Unidos e Austrália, é a primeira no Brasil desenvolvida a partir de parceria público-privada,
trazendo uma série de inovações, como inserção de fotografias e acesso através de dispositivos móveis.
A parceria, que traz grandes benefícios a
todos os envolvidos e à sociedade em geral,
estabelece uma quebra de paradigma no
procedimento da Polícia Militar do Estado do
Rio de Janeiro em relação ao atendimento de
ocorrências de acidentes de trânsito sem vítimas, uma vez que “aposentará” o formulário
em papel utilizado desde 1981. O prazo para
entrega e disponibilização da nova ferramenta
está previsto para dezembro de 2012.

•

IMIA

Erros e acertos na subscrição
de riscos de engenharia
Intercâmbio de conhecimento
O encontro ocorreu pela primeira
vez na América Latina e reuniu
mais de 100 participantes

Por
VAGNER
RICARDO

U

m encontro técnico, com lições de
erros e acertos na política de subscrição de Riscos de Engenharia em
todo o mundo, reuniu, pela primeira
vez, especialistas em seguros e resseguros de
diversos países, no Rio de Janeiro, entre 22 e 26
de setembro, durante a conferência anual da
Associação Internacional de Seguradoras de
Riscos de Engenharia (IMIA, na sigla em inglês).
Para o Brasil, que se tornou um canteiro de
obras, o encontro deixa como legado a perspectiva de criação de novos produtos, como o
seguro de responsabilidade civil da construtora
(IDI, na sigla em inglês), que protege empresas de
perdas financeiras decorrentes de falhas na edificação até cinco anos após a entrega da obra; ou
a cobertura Alop (sigla em inglês), para sinistros
durante a obra que atrasem o cronograma.
Paula Kossatz

IMIA: oportunidade para troca de experiências entre os principais players do mercado mundial
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O ponto alto foi a apresentação de cinco estudos técnicos com informações para os subscritores de Riscos de Engenharia sobre construção e seguros para novos projetos de usinas
nucleares; de arranha-céus; contratos de fornecimento de energia e sinistros mais comuns;
cobertura de riscos empresariais e o efeito do
clima nos canteiros de obras. Os documentos
estão no site: www.imia.com. Pelo lado brasileiro, as delegações estrangeiras conheceram
detalhes da reconstrução do Maracanã.
“Esse intercâmbio é muito oportuno, já
que as seguradoras passam a atender seus
clientes de forma melhor, sem haver descuido
de uma subscrição de riscos criteriosa”, destacou Angelo Colombo, diretor-executivo de
Grandes Riscos da Allianz Seguros.

Salto qualitativo
Membro do board da IMIA, Emanuel Baltis
entende que o encontro promove um salto
qualitativo na política de subscrição e no desenvolvimento de produtos nos países que
promovem a conferência anual. “A escolha dos
temas envolve um grupo de subscritores dos
principais players mundiais, que discutem assuntos técnicos de engenharia e de seguros e
trocam experiência com outros países”, avalia.
Para Oscar Treceno, chairmam da IMIA, o
intercâmbio de experiências é estratégico para as
empresas que operam nesse ramo – em particular para o Brasil, que precisa eliminar gargalos de
infraestrutura para aumentar sua competitividade.
Emanuel Baltis acrescentou que o evento
foi uma oportunidade para se conhecer a realidade do mercado brasileiro de Riscos de Engenharia, o que deve facilitar a oferta de mais
coberturas de seguros ou resseguros e dar
celeridade à liquidação de sinistros.

•

Controles
Internos

A sustentabilidade à luz
dos controles internos
Evento mostra que a
maior eficiência dos
controles internos reduz
riscos e a necessidade de
aporte de capital
Por
CRISTIANE
COLLICH SAMPAIO

A

evolução do mercado de seguros e as
novas atribuições da área de controles
das seguradoras deram o tom às discussões do VI Seminário de Controles Internos & Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos.
Promovido pela CNseg em conjunto com a Escola
Nacional de Seguros – Funenseg, em agosto, na
capital paulista, o evento permitiu aos presentes
conhecer as diferentes contribuições que um controle eficaz possibilita à sustentabilidade das empresas, entre elas, a redução do aporte de capital.
A Circular nº 249 da Superintendência de
Seguros Privados (Susep), que trata da implantação de sistemas de controles internos pelas
empresas do mercado segurador, foi considerada um marco pela diretora-executiva da CNseg,
Solange Beatriz Palheiro Mendes, que participou
da abertura do evento. “A iniciativa da autarquia
é uma forma de aperfeiçoamento dos padrões
até então vigentes”, frisou. A mesma opinião foi
partilhada por Leandro Fonseca da Silva, diretor-adjunto de normas e habilitação das operadoras da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), e Helena Mulim Venceslau, da Diretoria de
Administração da Susep.
A diretora de Ensino Técnico da Escola Nacional de Seguros, Maria Helena Monteiro, que
também participou da abertura, informou que a
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instituição de ensino tem um trabalho ativo no
campo dos controles internos, com cursos de
extensão em São Paulo e no Rio de Janeiro, que
já diplomaram mais de 300 alunos.

Regulação de capital
A visão dos reguladores a respeito dos riscos operacionais, tema do primeiro painel, foi
apresentada por Vitor Pego Hottum, analista
técnico de Monitoramento de Risco da Susep, e
Renata Gasparello de Almeida, especialista em
Regulação Atuária na ANS. Segundo Hottum, a
regulação do capital adicional para provimento
desses riscos está em fase final de elaboração. “O
provisionamento deverá ser garantido sem pressionar os preços e sem reduzir a capacidade de
absorção dos custos pelas empresas”.
Apesar de a escassez de dados consistentes
estar entre as principais dificuldades para a cor-

reta mensuração das
perdas nesse âmbito,
a Susep estima que
esses custos gerem
despesas da ordem
de R$ 560 milhões
por ano ao mercado
segurador – embora
Hottum admita que
esse valor não contemple a totalidade
das perdas.
Para Renata
Gasparello tratar o
risco operacional
no setor de saúde é
um grande desafio,
em função da difícil
mensuração e da
heterogeneidade do
segmento. Ela afirmou que o assunto vem sendo abordado em diversas normas da agência,
mas admitiu: “A ANS ainda não tem um modelo
ideal para a gestão do risco operacional”.
Coordenador do painel, o presidente da Comissão Temática de Controles Internos da CNseg,
Assízio Oliveira, considerou necessária a conver-

fotos Roberto Carvalho

gência de conceitos e cálculos da Susep e da ANS,
para promover a equiparação dos procedimentos
e parâmetros em todas as áreas do seguro.

Gerindo riscos

Adil Mohamed
(SulAmérica), Valdinei
Silva (Bradesco Seguros)
e Marcelo Porto de
Nóbrega (Bradesco Vida
e Previdência) durante o
seminário

No painel “Gestão de risco como mitigadora
da necessidade de capital”, o vice-presidente

Oportunidades, riscos e êxito
Celso Pompeu
Alcântara: “É uma
situação que coloca
as empresas entre a
cruz e a espada. Ou
elas correm o risco de
Adriana Boscov
enfrentar uma ação
(SulAmérica): “O
legal do cliente por
seguro é importante
quebra de sigilo ou terão
exatamente quando as
os recursos retidos como
pessoas estão se sentido
resultado do Fatca”
‘insustentáveis’”

O evento contou ainda com duas palestras. A
primeira, sobre “Sustentabilidade em seguros: oportunidades e riscos”, foi ministrada porAdriana Boscov,
superintendente de Sustentabilidade Empresarial da
SulAmérica Seguros. Para ela, no mercado segurador, ainda mais que em outros meios, a questão da
sustentabilidade tem relevânciaespecial. “O seguro
visa garantir a sustentabilidade das pessoas, restabelecendo perdas patrimoniais ou financeiras. Ou seja,
é importante exatamente quando as pessoas estão
se sentido ‘insustentáveis’”, afirmou.
Adriana Boscov entende que as empresas
precisam gerenciar os riscos e as oportunidades
oferecidos pelos elementos ambientais, sociais e
de governança (ASG), de forma a contribuir para a
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sustentabilidade do seu negócio no longo prazo.
O encerramento do seminário foi marcado
pelo tom descontraído da palestra do filósofo, professor e escritorMario Sergio Cortella,
que falou sobre o tema: “Da oportunidade ao
êxito”. Ele lembrou aos 250 participantes do
evento que “nenhum incêndio começa grande” e alertoupara a necessidade de pessoas
e empresas acompanharem a velocidade das
mudanças.“Oportunidade se busca e ela aparece
quando você se encontra com algo desafiador”,
ensinou, acrescentando: “E tenha cuidado com
as pessoas que concordam com tudo o que você
faz ou diz. Quem gosta e respeita você, discorda
quando é necessário”.

Controles
Internos
Correa, gerente-executivo de Controles Internos e Compliance da Bradesco Seguros,
afirmou que enquanto o primeiro é uma solução temporária para garantir a manutenção
da atividade em áreas críticas, o segundo tem
caráter preventivo. “É preciso identificar e classificar os riscos, adotar controles para reduzir
as ocorrências e impactos, e ter planos para
enfrentá-los. Isso afeta de forma positiva o
requerimento de capital”.

Combate a fraudes

Assízio Oliveira
(CNseg), Renata
Gasparello (ANS) e
Vitor Pego Hottum
(Susep) falam
sobre regulação de
capital

sênior da Aegon Américas, Gerald Wilson, ressaltou os aspectos que fazem parte deste tipo
de gestão: governança, desempenho, estratégia e compliance (conjunto de procedimentos
voltados ao adequado cumprimento de leis,
normas etc.). Na sua avaliação, esse controle
agrega valor ao negócio e permite uma quantificação mais precisa do capital necessário
para garantir cobertura a determinado risco.
“Quando a gestão é bem feita tem reflexos nas
ações da corporação e lhe garante maior confiabilidade no mercado”. O debate foi moderado por Alaim Assad, superintendente de Compliance e Risk Management da HDI Seguros.
A importância da confiabilidade das informações, sua disponibilidade e garantia de sigilo
foram aspectos abordados por André Regazzini,
sócio da IPLC do Brasil, no painel “Segurança
da Informação”, moderado por Werner Frank,
gerente de Controles Internos da Brasilcap. Ele
chamou a atenção para a limitação tecnológica
quanto à segurança dos dados, orientando os
presentes sobre os cuidados necessários ao
utilizar as novas tecnologias da informação e
comunicação, de forma a proteger a integridade
dos dados e da própria empresa.
No painel que discutiu “Plano de Continuidade e Plano de Contingência”, com a moderação de Denia de Moura, superintendente de
Compliance da Assurant Solutions, Alexandre
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O processo de combate a fraudes no Brasil
está num estágio inicial, pois não existe legislação
específica sobre o assunto e são poucos os organismos privados que se ocupam da questão. A
afirmação foi feita por Marcelo Porto de Nóbrega,
da Bradesco Vida e Previdência, durante o painel
“Prevenção à fraude”, moderado por Valdinei
Silva, superintendente de Controles Internos e
Compliance da Bradesco Seguros. “A iniciativa de
algumas seguradoras no desenvolvimento de sistemas para a detecção de fraudes, considerando
a prevenção, é imprescindível. E ainda possibilita
a redução do custo do seguro e promove o crescimento do mercado”, disse.
O gerente de Auditoria e Prevenção à Fraude da SulAmérica, Adil Mohamed, defendeu a
utilização de modelos estatísticos na prevenção
desses delitos, já que são capazes de identificar
com maior precisão casos potencialmente suspeitos. “A fraude não é compensada no preço
do seguro e, além disso, o aumento nos preços
que provoca dificulta a utilização do seguro
como ferramenta de inclusão social”.
Sobre “Auditoria Continuada”, tema do
último painel, Ana Camargo, sócia da IST Corporation, afirmou que a auditoria contínua deve
abranger todas as áreas da empresa, inclusive a
atividade dos gestores, para elevar o nível de eficiência da auditoria interna. “Essa metodologia
tem como objetivo detectar instantaneamente
exceções, anomalias, tendências e indicadores
de risco, possibilitando respostas também imediatas”, afirmou. As discussões foram mediadas
por Carlos Ichimura, gerente de Auditoria Interna da Mitsui Sumitomo Seguros.

•

Cidadania

O papel de protagonista
do empresariado
Cabe às organizações uma grande
articulação a partir de ações de
cidadania corporativa

Por
JORGE
MARANHÃO*

(*) Jorge Maranhão é
diretor do Instituto de
Cultura de Cidadania A
Voz do Cidadão.
E-mail: jorge@
avozdocidadao.com.br.

Q

uando pensamos nos principais valores da cidadania, imediatamente
nos lembramos de vida, segurança,
justiça, propriedade e liberdade.
Mas existe outro valor pouco mencionado e
compreendido, o da honra.
Ao contrário do que muitos pensam,
honra não é apenas a reputação individual de
uma pessoa ou uma medida de nobreza de
caráter. Este é um conceito antigo, bastante
estimulado pelos filmes tipo “capa e espada”
que vemos por aí.
Na verdade, honra é um valor bem mais
sério e abrangente e se refere à palavra empenhada por uma pessoa em relação a outra. É a
determinação de um cidadão em cumprir os
compromissos acordados, em respeitar a palavra empenhada e em manter contratos firmados. E é isso que mantém a segurança jurídica
do País, na medida que garante a credibilidade
necessária ao funcionamento das instituições
– além da prosperidade geral resultante dos
investimentos das empresas: a cidadania corporativa.
Para além de legítimos interesses corporativos, instituições, empresas e organizações da
sociedade civil devem ter consciência do que
é honra e da sua responsabilidade política – a
cidadania corporativa – que é o de ser protagonista em ações que visem levar aos cidadãos
um maior grau de consciência sobre valores e
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condutas e a relevância de seu papel na formação de outros cidadãos.
Este movimento é novo e de alcance mundial. Várias organizações globais já perceberam
que não podem fazer de seus programas de
social and environment responsibility um mero
instrumento de marketing de reputação ou de
imagem institucional.
Com um mundo cada dia mais interativo
e transparente, prometer filantropia e solidariedade (que é decisão típica da pessoa física)
com os recursos de acionistas de grandes
public companies fica cada dia mais impraticável. Ao contrário da prática de assistencialismo corporativo arraigado na nossa cultura,
algumas das maiores empresas brasileiras de
alcance global juntaram-se a milhares de signatárias do UN Global Compact e não cuidam
de tomar o lugar das instituições de Estado,
mas sim de fortalecê-las nas suas articulações
internacionais.
A cidadania corporativa deve funcionar
como um contraponto, um alerta para a sociedade contra um Estado que insiste em inibir
a atuação empresarial, em vez de cumprir as
suas funções constitucionais mais fundamentais, que são a de garantir a segurança, a justiça
e a educação básica aos cidadãos, além de
zelar pela livre concorrência, a honra aos contratos e o respeito à propriedade.
Pois cabe também aos empresários e suas
organizações uma grande articulação, por
meio de ações de cidadania corporativa, para
um papel de protagonismo diante deste novo
tempo globalizado, em que surge no mundo
uma consciência mais clara da importância
e da inter-relação de temas como bem-estar
comum, governança, accountability, sustentabilidade e outros.

•

Parceria
Cambridge

Novos modelos
para promover a
economia verde
CNseg firma parceria
estratégica de comunicação
com a Universidade de
Cambridge, que coordena o
ClimateWise
Por
BIANCA ROCHA

O

mercado brasileiro de seguros deu
um importante passo na busca por
novos modelos de promoção da
economia verde. Em julho, a CNseg
firmou uma parceria estratégica de comunicação com a Universidade de Cambridge, no
Reino Unido, que, por meio do Programa para
Liderança em Sustentabilidade, coordena o
arquivo CNseg

Maria Elena:
“Umas das
ações mais
importantes
da CNseg será
traduzir parte do
vasto material já
produzido pelo
ClimateWise”
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ClimateWise: um grupo de líderes da indústria
de seguros, que promove iniciativas para compreender, comunicar e agir em relação aos
riscos climáticos.
“A parceria possibilitará a difusão no Brasil
das melhores práticas relacionadas à sustentabilidade em seguros já adotadas em outros países.
Além disso, devemos promover, em âmbito

ClimateWise: chancela
da família real
Lançado em 2007, o ClimateWise tem
a chancela do Príncipe Charles e é um dos
mais relevantes grupos do setor de seguros
internacional em prol da redução dos riscos
climáticos. Responsável por parcerias estratégicas com instituições de ensino, indústria e
governo, a iniciativa é presidida, atualmente,
por John Coomber, ex-CEO da Swiss Re. O
grupo se compromete com seis princípios
básicos que formam a base da organização e
articulam a agenda compartilhada dos membros. São eles:
q Liderar em análise de riscos
w Informar a formulação de políticas públicas
e Apoiar a conscientização climática entre
os consumidores
r Incorporar mudanças climáticas nas
estratégias de investimento
t Reduzir o impacto ambiental do negócio
y Prestar contas e ser transparente

global, as iniciativas
de sucesso do mercado segurador
brasileiro vinculadas à
preservação do meio
ambiente”, comenta
a superintendente de
Relações com o Mercado da CNseg, Maria
Elena Bidino.
Além da troca
de informações e
experiências com
os membros do
ClimateWise, a confederação terá um
grande desafio pela
frente, segundo a superintendente, que considera uma das ações mais importantes da
CNseg a introdução de parte do vasto material
já produzido pelo ClimateWise, para disseminar noções relativas à regulação sustentável
de sinistros, resiliência urbana, adaptação ao
mundo em desenvolvimento, energias limpas,
saúde e previdência.
Com a tradução dos estudos, a Comissão
de Sustentabilidade da CNseg terá em mãos um
relatório completo sobre as iniciativas já implantadas pela indústria de seguros em países em
desenvolvimento para a redução dos riscos e
catástrofes climáticas. A expectativa é que, até o
final do ano, as recomendações do ClimateWise
a serem adotadas no Brasil já estejam definidas
pela Confederação.
“O mercado brasileiro terá que avaliar as
melhores práticas internacionais tendo em vista
as especificidades do nosso país, como a grande
dimensão territorial, a vasta biodiversidade, os
biomas ameaçados, as fronteiras agrícolas, a urbanização desordenada, entre outros aspectos”,
explica Maria Elena Bidino.
O anúncio oficial da parceria foi feito no
website do ClimateWise (www.climatewise.org.
uk) e junto com a CNseg outras duas organizações passaram a integrar o grupo: a International
Cooperative and Mutual Insurance Federation e
a South African Insurance Association.

•
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Cambridge:
a universidade
coordena a
iniciativa por meio
do Programa para
Liderança em
Sustentabilidade

Metas para desenvolver e expandir
o gerenciamento de riscos
As colaborações previstas pelo ClimateWise para este ano incluem cinco metas,
que envolvem um plano de ação global para
desenvolver e expandir o gerenciamento de
riscos e de soluções em seguros. Veja a seguir:
q Trabalhar com clientes do setor de energia para identificar formas de superar as deficiências de longo prazo das novas tecnologias
de energia de baixa emissão de carbono;
w Trabalhar com autoridades municipais e
fornecedores de infraestrutura para construir
uma resposta completa de gerenciamento de
risco com base nas mudanças climáticas em
cidades. Este trabalho é focado nos EUA;
e Em parceria com a International Finance
Corporation (IFC), abordar o papel do seguro
no apoio da redução de risco físico em países
em desenvolvimento por meio de um projeto
piloto no sul da África;
r Trabalhar para desenvolver um marco
estratégico que apoie o processo decisório de
baixo carbono em termos de riscos e oportunidades entre as classes sociais;
t Apoiar a implementação de diretrizes em
gerenciamento sustentável de sinistros.

Revista de Seguros – 29

“A parceria

possibilitará a
difusão no Brasil
das melhores
práticas
relacionadas à
sustentabilidade
em seguros já
adotadas em
outros países.

”

Prêmio Inovação
em Seguros

Ações
sustentáveis
serão foco da
premiação
Por
SERGIO TORRES

N

ação emergente no cenário econômico mundial, o Brasil tem seu futuro
ideal estruturado no aproveitamento
pelas próximas gerações dos recursos
naturais desfrutados pelas gerações atuais. Esse
é um dos conceitos de sustentabilidade, tema
que mobiliza a sociedade brasileira, por meio
de empresas, entidades representativas de segmentos sociais, centros de estudos acadêmicos,
organizações dedicadas a pensar o futuro do
País e até mesmo por grupos de cidadãos preocupados com as condições do planeta.
Com foco na questão da sustentabilidade,
a segunda edição do Prêmio Antônio Carlos de
Almeida Braga de Inovação em Seguros 2012,
promovido pela CNseg, reúne, em sua Comissão
Julgadora, cinco profissionais renomados e experientes nas respectivas áreas de atuação.
O advogado Antônio Penteado Mendonça,
o economista Hélio Portocarrero, o professor
Joaquim Falcão, a administradora Mariana
Meirelles e a jornalista Elza Savaget têm participado, ao longo de suas trajetórias profissionais,
de atividades inovadoras voltadas ao desenvolvimento da sustentabilidade e à resolução de
problemas vinculados a questões ambientais.

Essência da atividade
Para Penteado Mendonça, colunista especializado em seguros e previdência do jornal “O
Estado de S. Paulo”, radialista, membro e conselheiro da Academia Nacional de Seguros e
Previdência, a atividade seguradora tem um elo
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Profissionais que integram
a Comissão Julgadora
dizem o que pensam sobre
o futuro do País no quesito
sustentabilidade
extremamente forte com a sustentabilidade.
“O seguro é um organismo capacitado para
repor elementos afetados por sinistros. A seguradora é uma empresa destinada a preservar a
existência da atividade humana sobre o planeta.
Já nesta primeira essência da atividade seguradora, estão os princípios da sustentabilidade”,
argumenta o especialista.
A participação do setor de seguros em atividades voltadas ao desenvolvimento sustentável
se manifesta, por exemplo, na parceria entre
companhias e Secretarias de Segurança Pública

de alguns estados brasileiros, como Rio e São
Paulo, que resultou na criação do Pátio Legal,
espaço que abriga veículos recuperados. “A ação
elimina totalmente o desmanche clandestino
e evita que as sucatas fiquem abandonadas no
meio ambiente. O Pátio Legal tem ação direta na
preservação ambiental”, disse ele.

Tópico importante
O diretor-executivo da Fundação Casa de
Rui Barbosa e da FenaCap, Hélio Portocarrero,
ex-superintendente da Susep, argumenta que à
medida em que houver uma “consciência mais
generalizada” a respeito da sustentabilidade, o
empresariado nacional se voltará mais ainda para
a necessidade de preservação do meio ambiente.
Para ele, os governos federal, estadual e
municipal podem facilitar a indução desse processo de desenvolvimento, por meio de leis. “O
sucesso de movimentos sociais, e até políticos,
é um tópico importante. Hoje, quando ocorrem
desastres ambientais, as pessoas ficam muito
mais atentas”, disse.
Portocarrero considera fundamental que se
torne efetivo o seguro de riscos ambientais, que

No dia a dia: de fácil
adoção, a coleta seletiva
pode ser praticada por
empresas e pessoas

existe no Brasil há muitos anos. “A difusão do
seguro seria muito importante para o desenvolvimento sustentável. É fundamental que haja boa
divulgação para que a procura possa gerar oferta.
É preciso divulgar e aprimorar a técnica”, afirmou.

Economia verde
A administradora de empresas e jornalista
Mariana Meirelles é vice-presidente do Conselho
Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento da
Sustentabilidade (CEBDS), primeira entidade do
Brasil engajada no conceito do Tripple Botton
Line, que estipula três pilares (econômico, social
e ambiental) para a atuação das empresas.
“O Brasil tem que se adaptar à nova economia e o governo precisa transferir incentivos e
subsídios da economia tradicional para economia verde e não pode conceder isenção tributária para setores que não estejam preocupados
com a inovação e o desenvolvimento de tecnologias mais limpas”, declarou Mariana, que considera inaceitável a redução do IPI para a indústria
automobilística.

Risco cotidiano
A falta de políticas voltadas à sustentabilidade afeta, para o advogado Joaquim Falcão, as
empresas, os governos e as populações. “O cidadão tem que pensar esse risco como cotidiano.
Pesquisas mostram que, nesse caso, os brasileiros dão mais importância ao tema da preservação ambiental do que os americanos”, disse.
Diretor da Escola de Direito da FGV e membro do Conselho Nacional de Justiça, Falcão é
enfático ao abordar o papel das seguradoras na
questão da sustentabilidade. “É fundamental a
ação das seguradoras no processo de exigência
da sustentabilidade. Isso é de interesse público,
tem função didática”, observa o professor universitário, para quem a preocupação com as
mudanças climáticas deve nortear os procedimentos do mercado de seguros.
A jurada Elza Savaget é jornalista com especialização em História da Filosofia pela Faculdade
São Bento (Rio Grande do Sul), e produtora do
programa “Globo Ecologia”, da Rede Globo, desde sua criação, há 22 anos.

•
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Fatca

Legislação quer reduzir
sonegação fiscal nos EUA
Sem colaboração, lei
punirá mercado mundial
de seguros com retenção
de ganhos com ativos
americanos em 2014
Por
MARIA LUISA
BARROS

A

partir do ano que vem, diversas seguradoras no Brasil terão que se enquadrar no
sistema Foreign Account Tax Compliance
Act (Fatca). O mecanismo, que é parte de
legislação promulgada pelo governo dos Estados
Unidos em março de 2010, tem o objetivo de identificar contas e investimentos de contribuintes americanos fora do país, com a finalidade de diminuir
o risco de sonegação fiscal nos Estados Unidos. As
novas regras atingem diretamente o mercado de
seguros internacional e certos grupos locais.
Pelas regras previstas no Fatca, instituições
financeiras não-americanas (FFIs – Foreign Financial Institutions, na sigla em inglês), incluindo algumas seguradoras, deverão aderir a um acordo
com as autoridades norte-americanas até o dia
30 de junho de 2013, para identificar e informar
ao fisco daquele país certas informações sobre
contribuintes americanos, além dos valores que
mantêm em suas contas, investimentos e certos
produtos de seguro e de previdência.

Impacto das normas
Diante das mudanças, que vão atingir em
cheio o sistema financeiro brasileiro, a CNseg
convidou os especialistas Julio Castro, sócio da
KPMG/EUA, e Celso Pompeu Alcântara, sócio-diRevista de Seguros – 32

retor da KPMG Brasil, para ministrarem palestra
sobre os impactos das normas do Fatca na operação das sociedades seguradoras, entidades de
previdência e de capitalização.
Julio Castro explica que a medida afeta diretamente os grupos seguradores que atuam no
ramo de previdência, oferecendo produtos com
valor de resgate (cash value), e de capitalização,
muito possivelmente. Segundo ele, estão excluídas seguradoras que ofereçam somente produtos de seguro simples, como apólices de vida
(sem valor de resgate) e patrimônio, que incluem
seguros de auto, residência, saúde, funeral, dentário, entre outros. “As empresas que não atuam
em previdência não estão dentro da definição
de FFI, nem sujeitas à retenção na fonte do Fatca,

Arma contra
crimes financeiros
Com a quebra do sigilo bancário, os governos terão mais uma arma no combate aos
crimes de corrupção, terrorismo, narcotráfico,
contrabando e até lavagem de dinheiro. O novo
sistema, no entanto, deve esbarrar em entraves
difíceis de serem superados. No caso do Brasil,
instituições financeiras terão pela frente diversas
leis internas que protegem o sigilo bancário de
correntistas e investidores como o direito do
consumidor, o Código Civil e o direito bancário.
Há também questionamentos sobre a legalidade de uma retenção feita por instituição brasileira, como requerido no Fatca. A Federação Brasileira
dos Bancos (Febraban) sugeriu ao governo brasileiro a adesão a um acordo bilateral com o fisco

divulgação

mas é necessária uma revisão nos produtos oferecidos para confirmação”, esclarece.
Em setembro de 2014, as empresas na condição
de FFI terão que informar nome, residência, número
da conta e dados referentes ao saldo da conta de
correntistas americanos em relação ao ano anterior.
A prestação de informação afeta clientes americanos, brasileiros que possuam green card (mesmo
que não morem nos Estados Unidos) e brasileiros
que vivam nos EUA há mais de 183 dias e que tenham contas financeiras cobertas pelo Fatca, incluindo planos de previdência, do tipo PGBL ou VGBL.

não atuam em
previdência não
estão dentro da
definição de FFI,
mas é necessária
uma revisão nos
produtos oferecidos
para confirmação

”

Julio Castro

Retenção na fonte
A adesão não será obrigatória, mas as empresas que não quiserem cooperar com o Fisco
americano poderão ter 30% de seus rendimentos
obtidos em transações realizadas em ativos americanos retidos na fonte por suas contrapartes. A
partir de 2017, tal retenção pode atingir, também,
pagamentos feitos por instituições financeiras brasileiras e estrangeiras não relacionadas diretamente
a ativo financeiro americano. Ou seja, quem não
aderir será considerado “não cooperante” e sofrerá
consequências tributárias relevantes.

“As empresas que

O combate à evasão de divisas é uma tentativa dos EUA de estancar a sangria de dólares
que o país vem sofrendo desde a crise financeira de 2008. A medida é mais um cerco que
o fisco americano vem impondo ao sistema
financeiro mundial. Em 2009, o banco suíço UBS
revelou os nomes de 4.450 correntistas americanos investigados pelo fisco por suspeita de
evasão fiscal e sonegação de impostos.

•

divulgação

americano, que aliviaria estas preocupações. Contudo,
um tratado de troca de informações com o EUA está
em processo de aprovação no Congresso Nacional e
há risco de tal acordo não ser ratificado a tempo.

Cruz e espada
“É uma situação que coloca as empresas entre a
cruz e a espada. Ou elas correm o risco de enfrentar
uma ação legal do cliente por quebra de sigilo ou terão
os recursos retidos como resultado do Fatca”, diz Celso
Pompeu Alcântara. Há ainda o risco de o consumidor
acabar pagando mais caro no final das contas, segundo
avalia Lucio Anacleto, também sócio da KPMG Brasil. “A
implementação do sistema tem um preço e as seguradoras podem absorvê-lo ou repassá-lo ao segurado”.
Atualmente, sete países (Reino Unido, Espanha, Itália,
Suíça, Japão, França e Alemanha) já negociaram um acordo preliminar com os EUA que torna a operação menos
custosa e elimina os riscos legais para as FFIs locais.

Celso Pompeu
Alcântara: “É uma
situação que coloca
as empresas entre a
cruz e a espada. Ou
elas correm o risco de
enfrentar uma ação
legal do cliente por
quebra de sigilo ou terão
os recursos retidos como
resultado do Fatca”
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Saúde
Suplementar

Dados de levantamento
ajudam a busca
pela eficiência
Publicação detalha indicadores gerados a partir de
informações dos 15 maiores grupos privados
Por
MARCELO PACHECO
FERNANDES

O

segmento de planos e seguros de
saúde passa a contar com uma
ferramenta valiosa na busca por
eficiência: uma série estatística
capaz de apontar onde e como são empregados os recursos pagos pelo sistema. Com os
dados de 2011 coletados pela Agência Nacio-

nal de Saúde Suplementar (ANS), o segundo
número do Boletim da Saúde Suplementar é,
conforme o diretor-executivo da FenaSaúde,
o economista José Cechin, uma edição seminal para a composição desta série, já que o
primeiro número teve a sua comparabilidade
histórica comprometida pela mudança de
critérios ocorrida em 2010.
O boletim traz as principais estatísticas da
saúde suplementar no País e detalha alguns indicadores gerados a partir das informações prestadas pelos 15 maiores grupos de operadoras
privadas de assistência à saúde. Elas compõem
a FenaSaúde e, somadas, representam 38% da
receita de quase R$ 86 bilhões obtida pelas operadoras de planos de saúde no ano passado. A
partir de uma regressão na estatística disponível,
a nova edição do boletim já permite identificar
alguns comportamentos regulares.

Crescimento
“A taxa de consultas tem apresentado
tendência de crescimento”, cita Cechin. Ele se
refere à taxa de consultas médias per capita,
de 5,6 consultas anuais, no mercado de saúde
suplementar, e de 5,3 ao ano, entre as operadoras afiliadas à FenaSaúde. A taxa média do setor
era de 5,4 consultas, em 2008. “A evolução é

Boletim
da Saúde
Suplementar:
estatística e
indicadores do
atendimento no
Brasil
Revista de Seguros – 34

esperada porque está diretamente relacionada
à melhora do poder aquisitivo da população.
Quando as pessoas enriquecem, elas consomem, proporcionalmente, mais recursos com
saúde”, explica Cechin.
As taxas também não destoam das verificadas em outros países. Está abaixo das 6,7
consultas anuais registradas na Austrália no ano
passado, mesmo índice apontado na França,
no ano anterior (última informação disponível).
Nos Estados Unidos, segundo a última estatística divulgada de 2008, a média de consultas per
capita era de 3,9. No Reino Unido, outra referência de modelo, foram 5 consultas per capita,
em 2009. No mesmo ano, o Canadá registrou
média de 5,5 consultas por pessoa.
Mas, no caso brasileiro, quando se olham
para esses números mais de perto, nota-se que
a forma como essa média foi construída parece
peculiar. Das mais de 69 milhões de consultas realizadas, 22,5% ocorreram em prontos-socorros.
“A maioria dos casos não é atendimento nem de
emergência nem de urgência”, afirma Cechin.

Comportamento
Para o executivo, esse indicador demonstra
meramente uma mudança de comportamento
das pessoas, que parecem buscar nesses grandes centros a conveniência de encontrar num só
local diversas especialidades clínicas e variados
equipamentos para exames que, porventura,
sejam necessários, sem a necessidade de agendamento prévio.
Não há dados que permitam saber se esse
comportamento se verifica em outros países,
mas ele tem consequências sobre o financiamento do sistema, uma vez que a estrutura de
um pronto-socorro torna essas consultas mais
custosas que as realizadas em um consultório.
Cechin ressalta que os resultados apontados
nesse Raio-X não são conclusivos, apenas mostram sintomas que podem ajudar no diagnóstico. A partir daí, demanda um estudo aprofundado, centrado em um aspecto específico, para
saber onde buscar mais eficiência. Há, por exemplo, números empíricos a serem averiguados.
“Fala-se que 30% dos exames não são buscados

divulgação

“A evolução

(das consultas) é
esperada porque
está diretamente
relacionada à
melhora do poder
aquisitivo da
população

”

José Cechin

pelos pacientes”, diz ele, que desconhece a fonte
desse dado, mas desconfia que haja aí indícios
de desperdício.

Ressonâncias
Outro dado que chama a atenção no boletim é a proporção de ressonâncias magnéticas
realizadas entre os beneficiários atendidos pelas
empresas que compõem a FenaSaúde. No ano
passado, foram 108,4 exames desse tipo realizados, por mil pacientes com direito ao procedimento.
Essa taxa destoa das registradas em outros
países. Não chegou a 80 exames por mil pacientes na Turquia, em 2010, e ficou pouco acima de
60 procedimentos na França, no mesmo ano.
Somente Estados Unidos e Alemanha, que também destoam dos demais, apresentam ocorrência acima de 95 exames por mil habitantes, nas
estatísticas mais recentes.
Para Cechin, apontar para discrepâncias
como essa era o objetivo do boletim. Somente
diante do conhecimento destes dados passa a
ser possível indagar as razões, entender e aprimorar o sistema.

•
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As empresas
que compõem
a FenaSaúde,
somadas,
representam
38% da receita
de quase R$ 86
bilhões obtida
pelas operadoras
no ano passado

ANU
SEM

Balanço Social

TRI
MEN

OUT

Estudo mostra
compromisso do setor
com práticas sustentáveis
arquivo RS

Dados publicados revelam
que 73% das empresas têm
área designada a ações de
responsabilidade social e
sustentabilidade
Por
VANIA
MEZZONATO

U

m perfil inédito do grupo de empresas associadas à CNseg, que representam 74% do faturamento anual
do setor, foi apresentado ao público
na nova edição do Balanço Social do Mercado
Segurador – Conquistas 2011 e Desafios 2012,
produzido pela Confederação.
Traçado a partir de uma pesquisa mais
ampla, que englobou as políticas de responsabilidade social e de recursos humanos do setor, o
estudo mostrou que, em 2011, 73% das companhias tinham uma área designada a desenvolver
ações de responsabilidade social e/ou sustentabilidade; 91% haviam adotado um Código de
Ética e Conduta; e 48% criaram programas internos voltados para o voluntariado.
O porte das empresas ouvidas divide-se
em grande (62%), médio (26%) e pequeno (12%)
e, nesse grupo, 94% têm política de capital fechado, contra 6% de capital aberto com ações
negociadas em bolsas de valores. A maioria é de
origem brasileira, 76%, contra 24% de subsidiárias de empresas localizadas no exterior.
A pesquisa mostrou ainda que os benefícios
das leis de incentivos fiscais (Lei Rouanet, Fundação
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para Infância e Adolescência – FIA, e Lei de Incentivo ao Esporte) foram usados ao longo do ano
passado por metade das empresas pesquisadas,
para patrocinar projetos e ações no campo da responsabilidade social. O apoio do poder público foi
concedido a apenas 9% das empresas, em projetos
de cunho social desenvolvidos no período.

Áreas dos projetos
O envolvimento das companhias seguradoras em projetos sociais, durante 2011, se deu por
iniciativa própria em 32% dos casos, segundo o
estudo. Na outra ponta, 68% não elaboraram o
projeto próprio, apenas participaram por meio de
patrocínio ou apoio a iniciativas de terceiros. O setor participou de 39 projetos que foram levados a
cabo ao longo do ano, envolvendo áreas diversas.

A estratificação do estudo mostra que as
pessoas de comunidades carentes, crianças
e adolescentes, estudantes, idosos e doentes
foram os principais beneficiados pelos projetos,
que alcançaram indiretamente a sociedade
como um todo. A maior parte dos projetos (67%)
foi custeada integralmente pelas empresas e
contou com o envolvimento de 39% dos funcionários e 44% de voluntários.

O retorno financeiro à
sociedade
A importância do mercado segurador brasileiro no desempenho econômico do País vem sendo reforçada cada vez mais, ano após ano. Com uma
participação de cerca de 5% no PIB (Produto Interno Bruto) nacional – resultado que demonstra a confiança da população na proteção oferecida pelos
produtos do seguro – o setor ajuda a fomentar a economia e também contribui significativamente para a formação da poupança interna de longo prazo.
No ano passado, as empresas do setor promoveram o retorno à sociedade de R$ 62,85 bilhões ao longo do ano – 16% a mais que em 2010.
Este valor corresponde a quase 40% da receita bruta acumulada pelas
empresas do mercado, que foi de R$ 166,31 bilhões.
A participação dos segmentos nas reservas para a preservação da
riqueza segurada chegou a R$ 335,94 bilhões – um acréscimo de 17% em
comparação aos R$ 285,99 bilhões obtidos no ano anterior.

Ações sustentáveis
Foi constatado também que a rotina da maioria das empresas do setor não concede vantagens
contratuais ou benefícios aos segurados que praticam ações de cunho sustentável – apenas 24% das
companhias levam estas iniciativas em conta. Mas
78% adotam políticas de contratação de fornecedores e 77% fazem monitoramento dos parceiros.
A pesquisa mostra ainda que os fornecedores e prestadores de serviços que praticam eventuais infrações ambientais não têm seu comportamento analisado por 67% das empresas
ouvidas. Mas 87% das seguradoras promovem
treinamento para sua cadeia de fornecedores.
O foco principal, diz o estudo, são os corretores, monitorados por 80% das empresas, com
auditoria periódica. Porém, 90% das empresas
desconsideram eventuais infrações socioambientais cometidas por eles. O resultado muda
quando o foco é o treinamento destes profissio-

Porte das empresas
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11%

SEMESTRAL

Fonte: Balanço Social 2011 CNseg

62%

GRANDE

nais, pois 79% das companhias oferecem cursos
e-learning e a distância (50%) e presenciais (45%).
Por fim, o estudo revela que a maioria das
empresas tem processos de monitoramento
para clientes (67%) e faz auditorias nestes processos com frequência (61%). Mas uma parcela
representativa (86%) não leva em conta possíveis infrações socioambientais dos clientes em
suas políticas de aceitação.

Segurobras

Governo cria
estatal para
gerir fundos e
garantias
Mercado alega que a nova empresa tem
vantagens competitivas perante as demais

A

Por
CARMEN NERY

“O governo Lula

abriu o mercado
com o fim do
monopólio de
resseguros e
agora voltamos à
presença forte do
Estado. Há uma
incongruência

”

Jorge Hilário

despeito das intensas negociações
travadas em 2010 e da forte reação
da imprensa, o governo sancionou
em 31 de agosto a criação da Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias
(ABGF) – a Segurobras, como ficou conhecida.
Autoridades do mercado queixam-se do fato
de o governo não ter levado em conta os apelos para que a estatal atuasse apenas complementarmente às empresas privadas. Além da
forte reação do setor, o assunto repercutiu nos
principais veículos de imprensa do País e gerou
inclusive um editorial no Jornal O Globo.
De acordo com Jorge Hilário Gouvêa Vieira,
presidente da CNseg, o governo ignorou o acordo fechado entre a entidade e o Ministério da
Fazenda, que propunha um modelo para a ABGF
atender às necessidades do País, sem afetar a concorrência. Segundo o dirigente, três alterações na
MP 564 ampliaram o escopo da ABGF, permitindo
que a estatal atue em qualquer campo, com vantagens competitivas perante as demais empresas.

modificar alguns pontos antes da sanção pela
presidente Dilma Rousseff. Por meio de documento encaminhado à presidente, o setor reivindicou o veto à parte que amplia os poderes da
nova empresa, incluindo a dispensa de licitação,
considerada inconstitucional porque prejudica a
isonomia e a concorrência. Mas o texto foi aprovado praticamente sem alterações.
“Eu não sei mais no que acreditar. Isso desestimula o setor privado. O governo Lula abriu o
mercado com o fim do monopólio de resseguros
e agora voltamos à presença forte do Estado. Há
uma incongruência”, acrescentou Gouvêa Vieira.
Para Paulo Pereira, presidente da Federação
Nacional das Empresas de Resseguro (Fenaber),
é improcedente a preocupação do governo
sobre a falta de capacidade do mercado para
garantir as obras de infraestrutura, pois esta situação nunca foi observada. “Belo Monte é um
empreendimento de R$ 20 bilhões, e o seguro
foi feito sem problemas”, observa.

Dispensa de licitação

Os mais polêmicos são dois artigos: o que
determina que a agência poderá atender aos
órgãos públicos com dispensa de licitação e

Após a tramitação no Congresso e as alterações à MP original, a CNseg ainda tentou
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Artigos polêmicos

arquivo RS

Obras da usina
hidrelétrica de Belo
Monte: o texto que
cria a estatal permite
a participação da
União em fundo
dedicado a garantir
operações de comércio
exterior ou projetos
de infraestrutura de
grande vulto

o que prevê que a Susep poderá estabelecer
regras diferenciadas para a ABGF. “A empresa vai
poder concorrer no mercado de forma privilegiada. Entendo que o governo queira garantir a
conclusão das obras, mas a solução deveria ser
complementar ao mercado e não concorrente”,
diz Pereira.
Dyogo Henrique de Oliveira, secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda,
diz que a proposta do governo nunca foi de
competir com o mercado privado. Ele observa
que não se trata de seguradora e sim de uma
agência de garantias, cujo objetivo é organizar
as ações do governo no mercado. E assegura
que a ABGF só vai atuar onde não houver interesse do setor privado, o que inclusive estaria
expresso no primeiro parágrafo do texto que
cria a agência.
“Se quiséssemos vender seguro de automóveis o faríamos por meio das seguradoras
do Banco do Brasil e da Caixa. E já atuamos em
resseguros como monopolistas até 2007, mas
abrimos o setor, atraindo as principais resseguradoras do mundo. E ainda estamos fazendo
uma revisão societária do IRB para abrir mão do
controle”, afirma.

Apetite do mercado
Segundo ele, o texto da Lei 12.712 é o mesmo da MP de 2010, à exceção do artigo 36 – que
prevê que “equiparam-se ao ressegurador local,
para fins de contratação de operações de resseguro e de retrocessão, os fundos garantidores
para cobertura dos riscos”. O objetivo é que a
agência assuma riscos que não interessam ao
setor privado, mas que poderão ser repassados
se houver apetite do mercado, por meio de
resseguro ou retrocessão às resseguradoras e
seguradoras. “Já propomos inclusive à CNseg
e Fenaber uma alteração no texto após a aprovação presidencial para que isso fique claro.
Quando repassarmos o risco, seremos clientes”,
diz Oliveira.
Pelo entendimento do mercado, a estatal
terá amplos poderes. Além da dispensa de
licitação, foi aprovada a participação da União
em fundo dedicado a garantir operações de
comércio exterior ou projetos de infraestrutura
de grande vulto. Este fundo, administrado pela
ABGF, poderá oferecer, direta ou indiretamente,
cobertura para risco de crédito, risco de performance, risco de descumprimento de obrigações
contratuais ou riscos de engenharia.
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“Já propomos

inclusive à CNseg
e Fenaber uma
alteração no texto
após a aprovação
presidencial (...).
Quando
repassarmos o
risco, seremos
clientes

”

Dyogo Oliveira

ENS

Escola firma parceria
com a OAB-SP
A Escola firmou recentemente um convênio
com a seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O objetivo é estimular os
advogados a se especializarem no Direito de
Seguro por meio da concessão de bolsas de
estudos e descontos nos cursos de graduação e
pós-graduação da Escola. O único pré-requisito
é estar regularmente inscrito na OAB-SP.

Objetivo é atrair o interesse
dos advogados paulistas
para a especialização em
Direito do Seguro

O

crescimento do mercado de seguros
vem exigindo cada vez mais dos
advogados um conhecimento específico quanto aos procedimentos
contratuais e regulamentações inerentes ao setor,
entre várias outras habilidades. A tendência de
expansão é intensificada por conta da Copa do
Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, o
que demandará mais produtos oferecidos nesta
área, conforme esclarece o economista Claudio
Contador, diretor acadêmico da Escola Superior
Nacional de Seguros de São Paulo (ESNS-SP).
Paulo Rodrigues

Por
FERNANDO
GASPARINI

Escassez profissional
Doutor em economia e professor aposentado
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Contador informa que o mercado tem sofrido pela
escassez de advogados aptos a lidar com desenvoltura na área do seguro, que requer um conhecimento ainda novo e muito específico, relativamente estranho para o campo da advocacia.
“Esses profissionais precisam conhecer os termos usados no setor, saber analisar e interpretar o
clausulado dos contratos e aprofundar-se quanto
ao funcionamento da indústria do seguro”, afirma.
Segundo ele, os processos internos serão simplificados se o mercado tiver um número cada vez
maior de advogados especializados. Consequentemente, os serviços prestados aos grandes consumidores também serão melhores.
Nesse aspecto, a presidente da Comissão de
Direito Securitário da OAB-SP, Débora Schalch,
realça que muitos profissionais estão atuando no
mercado de forma prática atualmente, benefíciados pela realização dos cursos na ESNS a partir
dessa parceria. “É um momento oportuno de
aproximá-los desse campo especializado, com
aprofundamento da parte teórica”, avalia.

Mudanças regulatórias
Cláudio Contador: “A especificidade do mercado exige um permanente processo de
melhoria de sua regulação, e os advogados têm que acompanhar as mudanças”
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“O setor precisa de profissionais qualificados
para trabalhar nesse mercado, principalmente
por causa das mudanças regulatórias em curso”,

arquivo OAB-SP

Na sede daOAB/
SP, Tallulah
Carvalho Claudio
Contador, Luiz
Flávio Borges
D’Urso, Débora
Schalch Henrique
Berardinelli e
Ronny Martins
firmam o convênio
com a ENS

avalia o superintendente comercial da Escola
Nacional de Seguros (mantenedora da ESNS-SP),
Henrique Berardinelli.
O convênio foi firmado com a OAB-SP em
24 de maio deste ano e oferece um desconto
de 20% nos cursos da ESNS e já angariou 15 alunos. Para manter a bolsa, os estudantes deverão
obter um coeficiente de rendimento (soma das
notas finais das disciplinas cursadas dividida pelo
número de disciplinas cursadas) igual ou superior a 7 em cada semestre.
Após a matrícula, eles também não poderão
ser reprovados em mais de duas disciplinas por
semestre. Segundo Contador, os ramos mais
indicados para a atuação desses profissionais são
Seguro Garantia, Seguro Ambiental, Seguro de
Responsabilidade Civil e Microsseguros.
Os advogados interessados em fazer um
novo curso de graduação têm a opção do
Curso Superior de Administração com linha
de formação em Seguros e Previdência, que
forma administradores com o diferencial para
atuação no mercado de seguros. Tem carga
horária de 3.260 horas/aula, número que excede o mínimo exigido pelo Ministério da Educação para uma graduação em Administração,
que é de 3.000 horas/aula.

Carreira diferenciada
Já o MBA Executivo em Seguros e Resseguro e o MBA Direito do Seguro e Resseguro

são alternativas viáveis para os advogados que
desejam prosseguir a carreira com uma pós-graduação diferenciada. Com uma média de
480 horas/aula cada, incluem cinco módulos
com disciplinas como matemática financeira,
estatística instrumental, gestão de talentos,
ética e responsabilidade social, gestão de seguro, gerência de risco, ambiente regulatório em
resseguro, mercado internacional etc.
“O diferencial da ESNS-SP é justamente ser
uma instituição de ensino especializada no
mercado de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguro. O corpo
docente é composto, em sua maioria, por
mestres e também por doutores”, argumenta
Contador. Além disso, a infraestrutura da Escola
foi especialmente criada para atender às exigências do Ministério da Educação, dispondo
de biblioteca própria e acervo específico para
os cursos que ministra.
Na avaliação do economista, “a própria especificidade do mercado exige um permanente
processo de melhoria de sua regulação e, dentro
desse cenário, é fundamental que os advogados
que atuam no setor acompanhem as mudanças”.
A ESNS-SP começou suas atividades em
2009 e está localizada na Avenida Paulista. Atualmente tem mais de 220 alunos e cerca de 40
professores, nas diversas turmas da graduação,
pós-graduações e extensões. Mais informações
no site: www.esns.org.br
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“O setor precisa

de profissionais
qualificados
para trabalhar
nesse mercado,
principalmente
por causa das
mudanças
regulatórias em
curso

”

Henrique
Berardinelli

Capitalização

A importância
dos títulos para o
microsseguro
Regulamentação viabiliza
o acesso das classes
emergentes brasileiras à
proteção do seguro, antes
inacessível
Por
MÁRCIA GOMES

A

recente normatização da Susep para
os produtos de microsseguros, voltados para a população de menor
poder aquisitivo, trouxe a oportunidade de alavancar todos os segmentos do
mercado de seguros, inclusive capitalização.
As regras viabilizam o acesso das classes emergentes brasileiras à proteção do seguro, antes
inacessível para este público.
“As novas regras do microsseguro exigem
que as empresas trabalhem na criação de produtos mais customizados e adaptados à realidade dos clientes. A diminuição da burocracia e a
isenção das formalidades que giram em torno
da contratação de um seguro vão ajudar a alavancar o setor”, explica Marco Antonio Barros,
presidente da FenaCap.

Aspecto lúdico
Estudos da Moody’s Investors Service Global
Credit Research e do Centro para Regulação
e Inclusão Financeira (Cenfri), da África do Sul,
ratificam o aspecto lúdico dos títulos de capitalização, que servem como atrativo para que as
classes menos favorecidas adquiram coberturas
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de riscos, compensando desta forma a falta de
cultura securitária. A possibilidade de associar
seus produtos a diversas modalidades de seguros transformou a capitalização em um benefício
a ser desfrutado pelo consumidor ainda em vida.
De acordo com a Susep, os parâmetros para
a venda dos planos de microsseguro devem
considerar, entre outros itens, a identificação do
público-alvo relacionando: idade, renda familiar,
sexo, número de dependentes, escolaridade,
ocupação, comportamento e estilo de vida. Entre as coberturas previstas, os valores máximos
a serem pagos serão R$ 24 mil para invalidez
permanente total, renda mensal de R$ 1 mil,
no caso de desemprego (limitada ao período
máximo pré-determinado), dano ao imóvel de
moradia, até R$ 30 mil, seguro de vida também
no valor de R$ 24 mil e reembolso de despesas
com funeral em até R$ 4 mil.

Aposta na inovação
As seguradoras ainda estão se adaptando às
novas normas e trabalham no desenvolvimento
das apólices de baixo valor. A Brasilcap, líder no
segmento de capitalização, aposta na inovação
para atrair consumidores. “Com a normatização
do microsseguro, os títulos de capitalização da
modalidade incentivo passam a ser legalmente
uma excelente alternativa de estímulo às vendas para as empresas do mercado segurador”,
comenta Maia Piñeiro, gerente de Estratégia de
Negócios da Brasilcap.
A empresa crê na seguinte receita para o sucesso dos produtos de incentivo: as seguradoras
adquirem os títulos de capitalização e cedem o
direito de concorrer aos sorteios a seus clientes.

“A diminuição

arquivo FenaCap

da burocracia
e a isenção das
formalidades que
giram em torno
da contratação
de um seguro
vão ajudar a
alavancar o
setor

para comercializá-los por canais populares que já
dispõe em razão dos seus produtos de capitalização. A empresa está otimista diante do novo segmento. “Estimamos um crescimento de 15% ao
ano, após a comercialização do microsseguro, que
deve acontecer ainda neste segundo semestre”,
avalia Ricardo Felinto, vice-presidente da Aplub.

Potencial do segmento

”

Marco Antonio
Barros

Dessa forma, além de contar com a proteção do
seguro contratado, o cliente final ainda concorre
a prêmios em dinheiro. “Certamente a normatização nos dá a chance de ampliar a nossa atuação B2B e oferecer ao novo público a oportunidade de conhecer o aspecto lúdico dos títulos
de capitalização”, conclui o executivo.
A Aplub Capitalização, que atua no Sul do
País, explorará o mercado de microsseguro associando os títulos aos seus planos previdenciários

arquivo Aplub

“Estimamos um

crescimento de
15% ao ano, após
a comercialização
do microsseguro,
que deve
acontecer ainda
neste segundo
semestre

”

Ricardo Felinto

A Bradesco Capitalização é outra que está
apostando no potencial do novo segmento. A
empresa já comercializa o ‘Primeira Proteção
Bradesco’, produto com filosofia do microsseguro, que em dois anos de comercialização já
ultrapassa 1,7 milhão de unidades vendidas,
o que representa 26% da carteira de apólices
individuais da Bradesco Vida e Previdência, por
exemplo, que tem na capitalização uma de suas
características principais de venda.
Produtos simples de serem entendidos,
fáceis de adquirir e a custos muito acessíveis são
a bola da vez. “Acessibilidade é um dos fatores-chave do segmento de microsseguros. A expectativa é levar os benefícios do seguro a milhões
de brasileiros. O crescimento do mercado segurador é bom não apenas para seus participantes
diretos, mas, sobretudo, para o País e seu desenvolvimento”, explica o diretor-executivo do Grupo Bradesco Seguros, Eugênio Velasques.

Acessibilidade
Durante a 3ª Conferência de Proteção do
Consumidor de Seguros e Ouvidoria, realizada nos
dias 11 e 12 de setembro, em São Paulo, o consultor
Daniel Domeneghetti, da DOM Strategy Partners,
defendeu o investimento em novas formas de relacionamento com o cliente para o sucesso do microsseguro no País. “Hoje temos a impressão de que
todos estão online 24 horas por dia. Devemos aproveitar essa acessibilidade a favor do setor”, sugere.
O setor de capitalização alcançou um faturamento recorde no primeiro semestre do ano, cerca R$ 7,9 bilhões, 19,2% acima do observado no
mesmo período de 2011. “A abertura da comercialização dos microsseguros traz, para o mercado
de capitalização, a perspectiva de crescimento
entre 10% e 20%, em até 5 anos”, avalia.
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arquivo
pessoal

Biblioteca

O direito do consumidor
trocado em miúdos
O texto traz verdadeiras preciosidades pinçadas da vasta experiência
do autor e surpreende com linguagem leve e de fácil compreensão

A

Resenha por: Jussara
de Freitas Leite Baron
Bacharel em Economia
pela UFF e em Direito
pela Estácio de Sá,
Advogada, Especialista
em Direito Público
com ênfase em Direito
Tributário pela
Cândido Mendes,
Servidora do Tribunal
Regional Federal da 1ª
Região – MG

obra de Leonardo de Medeiros
Garcia é um estudo detalhado do
Código de Defesa do Consumidor
e, por sua completude e atualidade,
deve ser utilizada como instrumento para os
operadores do Direito, aqueles que pretendem
ingressar em carreiras jurídicas, os interessados
em concursos, estudantes e estudiosos.
Procurador do Estado do Espírito Santo, ex-procurador federal com exercício no Gabinete
da AGU e atuação específica perante o Supremo
Tribual Federal (STF), especialista em “Economia
Y Derecho del Consumo” pela Universidad de
Castilla la Mancha/Espanha, professor da Escola
de Magistratura e Escola Superior do Ministério
Público do Estado do Espírito Santo e de outras
renomadas instituições de ensino, o autor nos
surpreende com sua didática, linguagem leve e
de fácil compreensão, deixando de lado a sisudez
da apresentação seca da Lei 8.078, de 11.09.1990,
que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.
É fundamental ressaltar a importância de
se conhecer a fundo esse normativo complexo
e multidisciplinar, que regulamenta, protege e permite o equilíbrio das relações entre
consumidores e a supremacia do poderio
econômico, dotando-os de instrumentos que
permitem o acesso à Justiça, à luz do princípio
da dignidade da pessoa humana, dos direitos
fundamentais de igualdade e liberdade e da
interpretação da lei, segundo seus fins sociais.
Somos desafiados a compreender os fundamentos basilares do texto legal, cada tópico da
lei que é cobrado, qual a posição dos Tribunais
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Direito do
Consumidor –
Primeiro Livro
da Coleção Leis
Especiais para
Concursos
Autor: Leonardo de
Medeiros Garcia
Rio de Janeiro:
Campus: Elsevier.
279p.

Superiores – notadamente o Supremo Tribunal
de Justiça (STJ) e o Tribunal Superior do Trabalho
(TST), além do STF – e a forma como os organizadores de concursos costumam abordar os temas.
Merece especial comentário a forma prática de suas exposições, os destaques ao longo
dos textos, os quadros comparativos, a leitura
suave e instigante, enfim, o alto poder de memorização e fixação de conteúdo de cada um
dos 119 artigos do CDC.
O texto traz ainda informações únicas,
verdadeiras preciosidades pinçadas de sua
vasta experiência como estudioso do assunto,
que são de grande valia, principalmente, para
aqueles que sonham com a aprovação em
concursos públicos.
Ao final, o leitor surpreende-se ao constatar a fixação, o aprendizado e a aplicabilidade
do texto ao cotidiano, inclusive para atuações
no contencioso jurídico. É um livro que não
pode faltar na biblioteca e deve estar sempre à
mão para consultas diárias!

•

arquivo
cnseg

Artigo Jurídico

Caminhando em
direção às soluções

Por
GLORIA FARIA

solução fácil e milagrosa, o Estado, por meio dos
órgãos de defesa do consumidor, tem cobrado
A política social do Executivo
do setor de seguros um instrumento auxiliar ao
combate do superendividamento.
e do Legislativo está focada
A resposta do setor de seguros, que não
no consumidor desde a
possui solução milagrosa para uma distorção
promulgação do CDC
que tem mais de uma fonte de alimentação,
pode estar no microsseguro. Esse novo produto
poderá ser o catalisador de uma série de ações
que, no viés da educação financeira, poderá
s questões atuais e atuantes que mais
trazer as informações necessárias ao também
impactam o setor de seguros e atinnovo consumidor.
gem diretamente o chamado “deep
Quanto alocar a renda mensal no consupocket” das seguradoras passam pela
mo de bens e serviços de qualquer natureza
política social do Executivo e do Legislativo, cujo
e como conseguir proteção para seu patrimôfoco está no consumidor desde a promulgação
nio e a tranquilidade de sua família, no caso
do CDC. Decisões judiciais se multiplicam no
da sua ausência, são informações que jogam
dia a dia das empresas, impondo o atendimento
uma nova luz na vida dessas pessoas.
ao clamor do consumidor, ainda
Tudo isso passando ainda pela consque o bom direito não esteja
Os meios e
cientização para a poupança, hábito
do seu lado e o contrato por ele
ferramentas de
pouco disseminado dentre qualquer
firmado não preveja a cobertura
comunicação
classe social do País. É esperar dereclamada. Projetos e leis que o
utilizados no
mais? Acho que não.
protegem para além do razoável
projeto-piloto
do
Se a oferta do microsseguro for dee do economicamente viável proMorro Santa Marta senvolvida e comercializada dentro das
liferam no Congresso Nacional e
Assembleias Estaduais.
podem e devem comunidades a que se dirige, também
utilizando os membros dessas mesmas
Em um cenário em que a coser aplicados
municação eficiente é instrumento
para a educação comunidades, a educação financeira
poderá fazer parte do processo de
indispensável tanto para atender à
financeira.
publicidade e venda desses produtos.
lei como para esclarecer e cooptar
Gloria Faria
Os mesmos meios e ferramentas de
novos clientes, fidelizando os anticomunicação que foram utilizados para
gos, a “novidade” bem trabalhada
a introdução da cultura do seguro no projeto-pipoderá trazer novas esperanças não só de auloto do Morro Santa Marta podem e devem ser
mentar a penetração do seguro, planos de previaplicados para a educação financeira. Finalmente,
dência e capitalização nas classes “C” e “D” – até
estaremos promovendo um ciclo virtuoso que,
há bem pouco tempo fora do mercado –, mas
mais que todos os esforços já empregados, seditambém de servir de instrumento para a ora tão
mentará a função social do seguro. A soma desfalada educação financeira.
sas ações poderá criar o caminho a uma resposta
Fingindo não ter nada a ver com a dissemique até agora parecia distante.
nação do crédito fácil e sua oferta mascarada de

A

“

”

GLORIA FARIA Superintendente
Jurídica da CNseg
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Opinião

Comunicação é a
alma do negócio

Divulgação

Para o microsseguro dar certo, a simplificação operacional e
a comunicação terão que caminhar de braços dados

ANTONIO PENTEADO
MENDONÇA
- Jornalista e
especialista em
seguros e previdência.

D

izia Chacrinha que quem não se
comunica se trumbica. E é verdade. Se não sabem o que você faz,
você praticamente não existe. A
comunicação é a base do sucesso pessoal
e empresarial. Da mesma forma que acontece com as pessoas, existem empresas e
segmentos econômicos que se comunicam
melhor. E outros que se comunicam menos
bem. A diferença é que o primeiro grupo
nada de braçada enquanto o segundo volta
e meia se arrasta, tendo que carregar a âncora da má comunicação.
Não cabe aqui comparar o setor de seguros com qualquer outra atividade econômica.
Cada um é um e cada um tem que saber os
seus pontos fortes e seus pontos fracos. Então,
a pergunta básica é: será que o setor de seguros se comunica bem?
A resposta pode ser sim e pode ser não.
Se a análise focar a comunicação das seguradoras com seus segurados nos seguros
de veículos, com certeza o Brasil está entre
os países com menos problemas, ou é um
dos lugares onde o número de reclamações,
considerando-se o total de segurados, é
muito baixo.
De outro lado, se a análise focar as classes sociais, ficará claro que os mais pobres
têm pouquíssimo conhecimento do que seja
seguro, como funciona e para que serve.
Mesmo os funcionários de empresas que
dão seguro de vida e acidentes pessoais conhecem pouco o produto e, invariavelmente,
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“É possível dizer

necessitam do
suporte da área
que o brasileiro
de RH para recemédio já ouviu
berem as indenifalar em seguro, zações a que têm
direito.
mas, como
A mesma
nem sempre
regra vale para
usa o produto,
os beneficiários
das indenizações
não significa
do DPVAT. Como
que ele tenha
invariavelmente
conhecimento
são pessoas muito pobres, são
de suas
presas fáceis de
particularidades
quadrilhas especializadas em golpes com este tipo de seguro. É verdade que a Seguradora Líder tem
feito importantes esforços para minimizar a
ação das quadrilhas, mas, em razão do nível
de escolaridade das vítimas, sempre haverá
espaço para elas.
De forma resumida, é possível dizer que
o brasileiro médio já ouviu falar em seguro,
mas, como nem sempre usa o produto, não
significa que ele tenha conhecimento de suas
particularidades. É por isso que, com o início
da comercialização do microsseguro, as seguradoras terão que ser extremamente cautelosas. Como estão entrando num campo pouco
conhecido e no qual são completamente
desconhecidas, para o microsseguro dar certo,
a simplificação operacional e a comunicação
terão que caminhar de braços dados.
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