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: CAPA

COBERTURA ADICIONAL RC EMPREGADOR NO RCG
E O CONTRATO DE SEGURO DE
PRÁTICAS TRABALHISTAS INDEVIDAS - EPL
Por Wanderleia Ferreira e Natália Matos
1. RESPONSABILIDADE CIVIL E A COBERTURA
ADICIONAL RC EMPREGADOR
Sob a égide da Circular Susep 437/2012 (“Circular”), o Seguro de Responsabilidade Civil ganhou
força no mercado securitário após ter seus procedimentos e especificidades normatizados acerca
das indenizações a título de reparação por ação/
omissão resultante de danos causados a terceiros
prejudicados. Dada a estrutura do Seguro de Responsabilidade Civil trazer em seu bojo um clausulado amplo de natureza jurídica inerentemente
indenizatória, algumas das diretrizes relacionadas
na Circular oferecem ao Segurado a possibilidade
de contratar coberturas além do enquadramento
básico. Uma delas é a Cobertura Adicional RC
Empregador.
Do risco do labor exercido, e da relação de trabalho, aplicam-se dois institutos regulados pelo
Direito Civil, sendo estes: Responsabilidade Civil
Objetiva e Responsabilidade Civil Subjetiva. Da
Responsabilidade Civil Objetiva, artigo 927 do
Código Civil, surge o dever de reparar o dano independentemente de culpa (stricto sensu), trazendo
à baila a Teoria do Risco, quando a atividade comumente exercida constituir risco aos direitos de
outrem. Já no que tange à Responsabilidade Civil
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Wanderléia Ferreira
Sócia de Pellon & Associados Advocacia
Subjetiva, a culpa é elementar do tipo, exigindo a
sua configuração lato sensu para fixação do dever
de reparação.
Atualmente, o Brasil adota para o Empregador
a Responsabilidade Civil Dualista, em hipóteses
de risco objetivo (quando a atividade exigir o risco como elemento caracterizador) e de risco

subjetivo (exigência de comprovação de culpa por
parte do empregador), com exceção das atividades de risco e aquelas exercidas pelas Pessoas
Jurídicas de Direito Público ou de Direito Privado
prestadoras de serviço público. A Responsabilidade Civil do Empregador vem se amoldando através das jurisprudências no sentido de se demonstrar a culpa na ação/omissão, configurar nexo causal e demonstrar o dano, logo, tratando-se de Responsabilidade Subjetiva.
Outro elemento caracterizador da Responsabilidade Civil do Empregador é a Culpa in Eligendo,
instituto regulado pelo Código Civil em seu artigo
932, inciso III, sob o qual o empregador responderá pelos danos causados por seus empregados
no exercício do trabalho ou em razão dele. Fato é,
pela atividade exercida, o Empregador assume o
ônus de responsável pelos atos e fatos ocorridos
sob sua vigilância.
Com o desenvolvimento da relação de trabalho,
diversos dispositivos legais deverão ser obedecidos em prol do Empregado, tais como a manutenção de um ambiente sadio para o exercício da
atividade (normas regulamentadoras de natureza
cogente), a capacitação profissional do Empregado em atenção às suas condições fisiológicas,
bem como a obediência dos direitos sociais
elencados pela Legislação Pátria. Se desobedecidas quaisquer das inteligências acima citadas,
os famigerados acidentes de trabalho poderão
ocorrer.
Do acidente, nasce um fato jurídico capaz de
alterar a ordem trabalhista e pessoal do Empregado. Este repercute diretamente na contratação
da Cobertura RC Empregador, sendo o evento
caracterizador do dano corporal, moral ou pessoal do empregado, preposto, estagiário ou terceiro contratado. Todavia, o clausulado padrão
desta cobertura exige taxativamente duas vertentes para enquadramento securitário e conse-

Natália Matos
Sócia de Pellon & Associados Advocacia

quente indenização: a morte ou a invalidez permanente (parcial ou total).
Assim, diversas indenizações pleiteadas pelos Empregadores na forma de Segurados são negadas em
razão da não configuração da invalidez permanente
do empregado. Aqui, frisamos uma circunstância
comum no dia a dia securitário, a discussão acerca
da invalidez parcial e total. Diversos clausulados
entendem por invalidez parcial aquela onde o
Empregado retorna às atividades exercidas anteriormente, todavia, com diminuição de sua capacidade laborativa sem perspectiva de reabilitação, e
como invalidez total, quando o Empregado fica
impossibilitado de retomar a atividade anteriormente exercida e sem perspectiva de reabilitação.
Desta forma, uma interpretação extensiva possibilita diversas tendências a serem aplicáveis, causando um ruído excessivo no contexto securitário
acerca da aplicação da cobertura RC Empregador.
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Da insegurança jurídica causada pelos Riscos
Excluídos constantes nos clausulados desta Condição Especial contratada, nasceu o Seguro EPL
(Employment Practices Liability), para práticas
trabalhistas normalmente não amparadas pela RC
Empregador que passamos a apresentar abaixo.
2. SEGURO DE RESPONSABILIDADE POR
PRÁTICAS TRABALHISTAS (EPL) X NECESSIDADE
DO MERCADO BRASILEIRO
A Constituição Federal traz como direito social e
logo, fundamentalmente garantido pelas gerações de direitos, um rol de proibições e obrigações
a fim de garantir a proteção das relações do trabalho, complementando o artigo 7º para avultar o rol
de práticas discriminatórias. Contando com 24
anos de existência, a Lei n° 9.029 de 1995 tipifica
como crime algumas práticas consideradas discriminatórias no ambiente do trabalho, além de discriminar em seu artigo 1º, um repertório de práticas consideradas discriminatórias no desenvolvimento da atividade laborativa relacionadas com:
sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional e idade.
Quinze anos mais tarde, contemplamos a mesma
lei ganhar uma nova roupagem com a edição do
Estatuto da Igualdade Racial (Lei n° 12.288/2010).
Neste momento, alterou o artigo 4º da Lei de prá-
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ticas discriminatórias passando a garantir ao
empregado de forma clara o direito a reparação
civil quando identificada a prática discriminatória elencada no artigo 1º.
Acrescendo ao rol de práticas discriminatórias e
sob holofotes, está a prática de Assédio Sexual,
que além de ser uma prática trabalhista indevida,
está tipificada no artigo 216-A no Código Penal
como crime, e neste caso, para caracterizar o ilícito penal, tem por requisito de existência a exigência de hierarquia entre o assediado e o assediador.
Para as práticas discriminatórias e para o assédio
sexual, como descrevemos acima, a Apólice de
Responsabilidade Civil com cobertura adicional de
RC Empregador, não garantirá a cobertura securitária. Assim, será um risco do empregador/empresa expressamente excluído na Apólice
contratada.
No nosso mercado de seguros, chamamos a atenção para o Seguro de Responsabilidade por Práticas Trabalhistas, que nasceu na Inglaterra com o
nome de Employment Practices Lialibity (“EPL”),
que vem ganhando um campo ainda tímido de
aderentes em nosso país.
Chamamos atenção para as Apólices Seguro EPL
terem como risco principal amparar o ato

trabalhista ilícito ou o Ato Danoso relacionado às
relações de trabalho. Nas duas hipóteses,
podemos destrinchar ambos como: i) assédio
moral e assédio sexual; ii) violação da lei federal ou
estadual em relação as práticas discriminatórias;
iii) condutas lesivas a honra e à integridade, dentre
outras práticas que possam ensejar dano moral
em relação a comportamentos no ambiente de
trabalho.
A indenização securitária baseada sobre os danos
efetivamente sofridos pelo terceiro, e aqui a
depender do apetite da seguradora, temos coberturas para danos morais, danos materiais, custos
de defesa, cobertura em procedimento ou processo nas esferas criminais e administrativa e chamamos atenção ainda para a possibilidade de cobertura para os atos danosos que possam ser praticados na fase pré-contratual e pós contratual.
Não menos relevante, ressaltamos o contexto
para quem poderá ser Segurado nas Apólice EPL,
sendo estes o Tomador, as controladas do Tomador, quaisquer pessoas físicas que atuam como
empregado ou ainda, prepostos do Tomador.
Nas Apólices de Seguro Directors & Officers Insurance (D&O), podemos encontrar algumas seguradoras que oferecem o Seguro EPL como cobertura
adicional para práticas trabalhistas, de maneira
que o Segurado será o empregado que possua
cargo de gestão, tais como gerentes, chefes, coordenadores, supervisores, encarregados e ainda os
administradores.
Olhar para o mercado e perceber a necessidade
para esta cobertura é de suma importância quando temos um alarmante número de ações na Justiça do Trabalho direcionados à Responsabilidade
Civil do Empregador, tendo alcançado no ano de
2017 o ajuizamento de 833.466 ações, de acordo
com o relatório produzido pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) em 2018.

Ilustrando em cifras os valores que a prática de
danos morais ou ainda o assédio sexual podem
acarretar, relembramos o ocorrido em 2016 nos
Estados Unidos, amplamente conhecido como
“caso de Gretchen Carlson”, que denunciou o presidente da rede de televisão Fox News , Roger
Ailes, pela prática de assédio. A rede televisiva,
visando embargar um possível julgamento na
corte americana, optou pela realização de um
acordo com a ex-empregada no valor de U$S20
milhões de dólares.
No Brasil, em comparação as indenizações nos
EUA, as quantias dos danos arbitrados por
enquanto são insignificantes, considerando a
recente reforma da legislação trabalhista trazer
um patamar máximo para as indenizações no valor
de 50 vezes o salário do ofendido. Entretanto,
temos atualmente no Supremo Tribunal Federal,
Ação Direta de Inconstitucionalidade que discorda do disposto na reforma.
Em suma, registramos com essa modesta explanação sobre o Seguro EPL, as nossas considerações
para que as empresas brasileiras possam recepcionar a prática do Seguro EPL em complemento
aquela usualmente contratada.
__________________________

Referências:

POLIDO, Walter A. Seguros de Responsabilidade Civil:
manual prático e teórico. Curitiba: Juruá, 2013.
Site: www.cnj.jus.br
__________________________
Wanderleia Ferreira, é sócia do escritório Pellon
& Associados, possui MBA em Gestão Jurídica do
Seguro e Resseguro pela Escola Nacional de Seguros
e especialista em Direito Previdenciário e Seguridade
Social. wanderleia.ferreira@pellon.com.br
Natalia Matos, é sócia do escritório Pellon &
Associados, pós-graduanda em Direito de Família.
natalia.santos@pellon.com.br
ÁREA DO DIREITO: Seguro de Responsabilidade Civil
de Empregador e EPL.
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: NOTAS RESPONSABILIDADE CIVIL

SERGIO RUY BARROSO DE MELLO
Fundador e Vice-Presidente do Conselho
de Pellon & Associados Advocacia
sergiom@pellon.com.br

INOVADOR CRITÉRIO JUDICIAL
PARA QUANTIFICAÇÃO DO
DANO MORAL
Recentemente, a primeira vara federal de Alagoas,
nos autos do processo nº 0807109-19.2017.4.
05.8000, ao analisar ação judicial em que se pleiteava
condenação de Companhia Aérea em indenização
por dano moral, em vista de falecimento da passageira por complicações posteriores devidas ao
choque com escada na ponte de embarque para a
aeronave, aplicou critério inovador para cálculo da
indenização, com base em valores provisionados no
balanço da empresa.
Em razão da demandada ser empresa de capital
aberto, obrigada a enviar anualmente à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) documento denominado
de “Formulário de Referência”, acessível ao público e
no qual constam informações sobre processos judiciais em trâmite nos quais é parte, e, ainda, considerando que para tal processo indicava-se como
8
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“provável” a derrota da empresa demandada, com
reconhecimento provisionado de R$ 500 mil, o juízo
tomou tal valor como referência para condenar a
empresa, à título de dano moral.
A sentença chegou a destacar que a condenação
não teria impacto econômico para as atividades da
empresa, já que o valor, admitido por ela como "provável" na sua comunicação com os seus acionistas,
estaria dentro da margem de lucro líquido.
Se essa tese vingar na jurisprudência brasileira, as
indenizações seguirão os valores lançados nos
balanços das empresas. Resta, então, uma boa dica
ao segurador de responsabilidade civil, que verifique, na subscrição, os provisionamentos de demandas judiciais de seus pretensos segurados, obtendo
assim melhores condições de avaliar o risco e de
taxar adequadamente o prêmio. Aos segurados
recomenda-se moderação na fixação de tais valores, até mesmo para que não sirvam de fonte motivadora de indenizações elevadas.

RELEVÂNCIA DO AVISO E/OU
RECLAMAÇÃO NO SEGURO DE RC

Para que a ocorrência de um sinistro encontre
cobertura no Seguro de Responsabilidade Civil será
necessário analisar alguns fatores ligados à ordem
temporal, isto porque é fundamental caracterizar
a data de sua efetiva e indubitável ocorrência, bem
como o respectivo conhecimento pelo Segurado,
daí a relevância do aviso e/ou reclamação ao Segurador.

A análise da cobertura técnica, tanto para efeito de
seguro quanto de resseguro se respaldará, em primeiro lugar, na fixação do chamado “gatilho” (conhecido como trigger no Mercado Nacional e Internacional de Seguros) e, para tanto, buscará o Regulador de Sinistro a verificação da ocorrência do
evento (fato gerador da responsabilidade).
Na mesma medida, será verificado o comportamento do Segurado, precisamente a sua descoberta

ou percepção do fato possivelmente danoso,
especialmente da forma como se deu a sua notificação e consequente conhecimento. Percebido o
ato, cabe ao Segurado formalizar então a reclamação ao Segurador. A verificação dessa linha do
tempo permitirá ao Regulador checar se o comportamento do Segurado foi diligente e adequado, na
forma das suas obrigações contratuais.
É sempre bom lembrar que o Segurado tem a obrigação de avisar o sinistro ao Segurador tão logo tenha
conhecimento do mesmo, sob pena de perder o
direito à indenização (Artigo 771, do Código Civil). Tal
obrigação, não raro, também se vê estampada nos
contratos de resseguro
na Cláusula conhecida
como “Notificação de
Sinistro” (Notification of
Loss). Assim posto o
tema, podemos dizer
que nas apólices simplesmente à base de
ocorrência, o “gatilho”
será a data da ocorrência
do efetivo dano. Já nas
apólices à base de reclamação (claims made), a
data da reclamação realizada pelo terceiro (vítima) ao Segurado.
Nas apólices à base de
reclamações com notificação terá especial importância a data da reclamação do terceiro e o momento da notificação do
fato conhecido pelo Segurado à Seguradora.
É muito importante ao Segurado estar atento às
suas obrigações temporais no que diz respeito ao
conhecimento do fato gerador do sinistro de RC,
pois a cobertura técnica do seguro decorrerá da análise objetiva da sua ação e/ou omissão quanto aos
deveres contratuais..
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: NOTA CONTENCIOSO

O Dano Moral e a
exigência da indicação
de valor determinado
à luz do Novo Código
de Processo Civil Art. 262, v
GLÁUCIA RISPOLI
Sócia de de Pellon & Associados Advocacia
glaucia.rispoli@pellon.com.br

Com o advento do novo Código de Processo Civil,
há exigência expressa contida no art. 292, V
quanto à indicação do valor determinado do
dano moral requerido pelo Autor na exordial,
não podendo o mesmo ser efetuado de forma
genérica.
Como sabido a todos os operadores do Direito
Processual Civil, um dos requisitos intrínsicos da
petição inicial é o pedido, que está representado
no inciso IV do art. 319 do CPC/2015. Reforça-se
que todo pedido deve ser certo, que regra geral, é
o pedido expresso, in verbis:
Art. 319 A petição inicial indicará:
IV - o pedido com as suas especificações;
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Art. 322 O pedido deve ser certo.
§ 1 Compreendem-se no principal os juros legais, a
correção monetária e as verbas de sucumbência,
inclusive os honorários advocatícios.
Com efeito, o pedido determinado, é aquele que é
delimitado quantitativamente e qualitativamente, definição esposada no art. 324 do CPC/2015:
Art. 324 O pedido deve ser determinado.
§ 1 É lícito, porém, formular pedido genérico:
I - nas ações universais, se o autor não puder
individuar os bens demandados;
II - quando não for possível determinar, desde
logo, as consequências do ato ou do fato;
III - quando a determinação do objeto ou do valor

da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.
§ 2 O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção
Assim, é licito formular pedido genérico (exceção), mas a regra é que o pedido deve ser determinado.
À luz do NCPC, não é mais possível o estabelecimento do valor genérico de indenização por dano
moral, previsão esta expressa no capítulo do valor
da causa, senão vejamos:
Art. 291 A toda causa será atribuído valor certo,
ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.
Art. 292 O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em
dano moral, o valor pretendido;
Nestes, vem estipulado que, no que tange ao pedido indenizatório, deverá ser estabelecido em petição o valor fixo.

Essa exigência de pedido determinado será aplicada também à reconvenção. Trata-se de uma novidade introduzida ao art. 324, p. 2 do CPC/2015. Na
reconvenção é apresentada uma demanda com
petição inicial, não obstante, com bojo na contestação.
Dessa forma, em casos de iniciais em que o
pedido de dano moral seja genérico, e posteriormente haja fixação de condenação pelo magistrado e o Autor recorra pugnando por elevação
desta quantia, essa questão levantada em sede
recursal, poderá acarretar no não recebimento
do Recurso, por ausência de interesse recursal.
Desta feita, o dano – aquele que antes poderia ser
fixado pelo juiz – e o pedido – aquele que antes
poderia ser genérico, nesse caso – passam a integrar obrigatoriamente o valor da causa. Ou seja,
deve o autor determiná-lo no pedido inicial. Nas
palavras do legislador:
Art. 292. O valor da causa constará da petição
inicial ou da reconvenção e será:
V – na ação indenizatória, inclusive a fundada em
dano moral, o valor pretendido.

Nesta linha de raciocínio, algumas Câmaras Cíveis
tanto no Tribunal do Estado do Rio de Janeiro
como em outros Estados, vêm adotando o entendimento de não recebimento de Recurso de Apelação por falta de interesse recursal, nos casos em
que a parte tenha deixado no prudente critério
do Magistrado o estabelecimento do valor do
dano moral, da indenização, e recorra pugnando
a elevação da quantia fixada pelo juízo a quo.
Assim, à luz da nova redação do Código de Processo Civil, não é mais possível o estabelecimento de
valor genérico para ação indenizatória. O pedido
além de ser certo, expresso, tem que ser determinado.

RESSEGURO ONLINE
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: SEGUROS

10 MAIORES
Investimentos Insurtechs, 2018
Atualmente, no mercado de seguros mundial, um dos assuntos mais comentados é o crescimento
das “Insurtechs” – um novo modelo de negócios, reunindo tecnologia e seguros. Nessa linha, os
trabalhos sobre tal assunto vêm se sucedendo. Um exemplo é o texto que a empresa de consultoria Accenture divulgou recentemente, ”The Top 10 Insurtech Deals of 2018”.
Ver…
insuranceblog.accenture.com/the-top-10-insurtech-deals-of2018?c=acn_glb_insuranceblogexacttarget_10940111&n=emc_0419&emc=22544308:emc050119
No ano passado, os investimentos nessa área alcançaram US$ 4,4 bilhões, dobrando o número de
2017. Em 2018, foram registrados 410 negócios, a um custo médio de US$ 3 milhões. Duas
observações estratégicas interessantes sobre o momento atual.
Embora a concentração dos investimentos ainda esteja nos EUA, já está havendo certa diversificação geográfica. Até o momento, marketing e distribuição eram os segmentos mais populares.
Entretanto, agora, outras áreas também têm sido alcançadas, como análise de dados para
melhorar a subscrição, a aplicação da inteligência artificial ou o melhor gerenciamento de sinistros, dentre outros.

Contribuição:
Francisco Galiza
www.ratingdeseguros.com.br
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: SUGESTÃO
DE LEITUR A
Mauro Schiavi – Manual de Direito
Processual do Trabalho

A obra, elaborada de forma didática, abordando todos os institutos que regem o
Direito Processual do Trabalho e a atividade
da Justiça do Trabalho, apresenta uma visão
moderna do Processo do Trabalho, sem
deixar de lado a doutrina clássica, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Trabalhistas e tudo que existe de bom na CLT,
destacando os institutos e peculiaridades
do processo do trabalho como sendo um
processo de audiência, de partes, mais
simples e menos burocratizado, mas
também com os olhos voltados para os
princípios constitucionais do processo,
reconhecendo os recentes avanços do

Novas aquisições da
Biblioteca do Escritório

Direito Processual Civil, que podem ser
transportados para o Processo do Trabalho,
como medida de melhoria da prestação
jurisdicional trabalhista e prestígio da dignidade da Justiça do Trabalho como instituição destinada a solucionar os conflitos
que envolvem o trabalho humano.
Este livro destina-se a todos que militam na
Justiça do Trabalho: juízes, advogados,
procuradores, professores, servidores da
justiça, estudantes e também a todos que se
preparam para os concursos da magistratura, Ministério Público do Trabalho, OAB e
analista dos tribunais.

Pérolas Jurídicas

: ACREDITE SE QUISER

ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE
RECLAMANTE PEDIU ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE POR TRABALHAR COM
COMPUTADOR INFECTADO COM VÍRUS.

dores que continham vírus. Ele alegou que corria
risco de infecção em decorrência do contato com
os vírus existentes nos computadores.
A AÇÃO FOI JULGADA IMPROCEDENTE.
Um dos fundamentos da sentença destaca que “é
inacreditável que alguém possa pretender receber
adicional de periculosidade porque trabalha com
computadores que contêm vírus”.

Um ex-funcionário da Arapuã ajuizou uma reclamação trabalhista no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais(TRT-MG).
Em processo trabalhista, o reclamante requereu o
pagamento de adicional de periculosidade, pois
laborava na empresa transportando computa-
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: CLIPPING

UNIÃO OFERECE PARTICIPAÇÃO NO IRB
A BANCOS PRIVADOS
O Valor Econômico registrou que o governo ofereceu sua
participação no ressegurador IRB ao Bradesco e ao Itaú
Unibanco em reunião que ocorreu no fim da tarde de
sexta entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os
presidentes dessas instituições, respectivamente Octavio
de Lazari Jr. Candido Bracher.
Os bancos já são acionistas do IRB e têm prioridade para
ficar com a fatia da União. Embora tenham saído do
encontro com a promessa de analisar a possibilidade,
Bradesco e Itaú têm pouco interesse em exercer o direito de preferência, segundo duas fontes disseram ao
Valor. Procurado, o Itaú não comentou o assunto.
O Bradesco não se manifestou até o fechamento desta
edição. Fonte: CQCS
MERCADO SEGURADOR ARRECADA R$ 59,9 BI
NO 1º. TRI, ALTA DE 5,9%, INFORMA CNSEG
Os números do setor segurador apresentados foram
positivos no primeiro trimestre de 2019. A arrecadação
no período avançou 5,9% sobre os três primeiros meses
de 2018, subindo para R$ 59,9 bilhões (sem Saúde e
sem DPVAT). As provisões técnicas foram superiores em
março, subindo 10% (R$ 1,022 bilhão) sobre o mesmo
mês do ano passado. A recuperação se deveu ao crescimento de ramos de seguros que continuam mais resistentes à estagnação de negócios gerada pelo baixo

crescimento econômico. A receita da série anualizada
(abril/18 a março/19, sem Saúde Suplementar) ampliou-se em 1,3%, um pouco abaixo dos 2% do resultado
acumulado dos 12 meses até fevereiro. Os dados de
mercado constam da nova edição da publicação Conjuntura CNseg.
Em editorial, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano,
diz que os dados da série anualizada móvel – que indicam tendência de prazo mais longo – sinalizam um
desempenho promissor nesse ano, caminhando para um
patamar superior ao observado em 2017/2018 (acumulado de 12 meses), depois da sequência de quatro períodos de taxas negativas. “Cabe ressaltar a grande contribuição do segmento de Danos e Responsabilidades para
esta reação na taxa anualizada, tendo em vista o crescimento dessas modalidades, de 7,7%, nesse período”,
assinalou. Ao mesmo tempo, houve assimetria na contribuição dos planos de Riscos e de Acumulação para a
série móvel de 12 meses, acrescentou ele. “Enquanto os
Planos de Riscos acumularam expansão de 10,1%, os
Planos de Acumulação (PGBL e VGBL) recuaram 5,5% na
série anualizada”, informou ele.
Na comparação trimestral com o mesmo período de
2018, os ramos que mais cresceram foram dos seguros
Marítimos e Aeronáuticos (61,5%), de Créditos e Garantias (46,8%), dos Patrimoniais (13,2%), dos Planos de
Vida Risco (12,8%), dos títulos de Capitalização (8,1%) e
do Seguro Rural (6,5%). para acessar a última edição da
Conjuntura Cnseg. Fonte: Cnseg

EMPRESÁRIO BILIONÁRIO ENTRA NO MERCADO
DE SEGUROS E LANÇA PRODUTO INOVADOR
Em matéria publicada no UOL, destaca a trajetória do
chinês Jack Ma que é considerado um dos homens ricos
do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 41,3
bilhões. Empresário, investidor e filantropo, ele é cofundador presidente da Alibaba Group, um conglomerado de tecnologia multinacional. Entre as atividades mais
recentes que tornaram Jack Ma milionário, está a venda
de plano de saúde on-line com cobertura para câncer,
através da Ant Financial, listada entre as startups mais
valiosas do mundo.
Lançado há apenas sete meses, o seguro de saúde Xiang
Hu Bao já tem cerca de 65 milhões de clientes, que
pagam pequenas mensalidades e são agrupadas para
ajudar a cobrir custos de tratamento para clientes que
sofrem de câncer, Alzheimer e até ebola. “Nenhuma
seguradora atenderia uma base de clientes desse porte”,
garante o vice-presidente da Ant Financial, Yin Ming, em
reportagem publicada pelo “Bloomberg News”. Vale
destacar que essa espécie de “crowdfunding” para assistência médica é comum na China.
A Ant Financial é apenas uma das 50 empresas comercializam planos que são, basicamente, “coletivos online”. É um modelo feito sob medida para a China que,
na era do smartphone, ganhou um mercado potencial
de mais 700 milhões de clientes, que podem pagar mensalidades e até anexar documentos e despesas médicas
com apenas alguns cliques no aparelho. Segundo a
reportagem, produtos digitais de seguro, que incluem
desde apólices vendidas on-line até cobertura de seguro relacionada a dispositivos portáteis, pode render
prêmios de US$ 174 bilhões até 2020, segundo a consultoria de pesquisa Oliver Wyman, que chama a tendência de “Insuretech”.
De acordo com relatório da consultoria, o mercado de
seguros da China, as mudanças trazidas pela Insuretech
estão provocando “uma revolução”. Mas, ainda há obstáculos. O lançamento do Xiang Hu Bao sofreu objeções
da Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China,
que ameaçou não permitir a classificação desse serviço
como produto de seguro. Para resolver o problema, a
Ant Financial ajustou o nome para usar um caractere

chinês diferente e renomeou o Xiang Hu Bao como um
“serviço por assinatura complementar ao seguro de
saúde convencional”.
A matéria publicada pelo “Bloomberg News” explica que
a ideia básica do produto é que, quanto mais pessoas
assinarem o serviço, menor vai ser o preço. Segurados
com mais de 29 dias e menos de 40 anos têm direito a
cobertura de 300 mil iuanes, enquanto pessoas de 40 a
59 anos podem receber indenizações de até 100 mil
iuanes. Cada membro não paga mais do que 0,1 iuane –
ou 1 centavo de dólar – pela indenização de outra pessoa. Os pagamentos são deduzidos das contas Alipay dos
usuários. Pessoas com histórico de doenças crônicas não
são qualificadas para participar e as indenizações só são
pagas depois de 90 dias no plano. Quando surge uma
disputa, um júri de centenas de milhares de usuários
pré-aprovados vota se a indenização deve ser paga.
Neste mês, a Ant Financial lançou um plano para pessoas de 60 a 70 anos para cobertura de tratamento de
câncer. Há, no entanto, quem alerte que esses planos de
saúde por assinatura ainda estão longe de serem perfeitos. É o caso do analista Kelvin Chu, para quem os segurados podem ficar expostos a uma seleção adversa,
onde membros mais saudáveis saem e outros menos
saudáveis permanecem no grupo. “A falta de opções de
preços e indenizações é outra limitação”, adverte Chu.
Fonte: CQCS
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'Está em estudo. Não temos uma definição ainda, mas
está em estudo', observou. Segundo ele, o mecanismo
é pensado apenas para as concessões que tenham
cobrança de outorga. Nos últimos governos, os leilões
têm sido feitos com base em uma tarifa máxima de
pedágio, ganhando quem oferece o maior desconto
sobre esse valor. Em parte das próximas licitações, avalia-se uma tarifa fixa e um pagamento mínimo de outorga à União. Venceria a disputa quem se comprometesse
com o valor mais alto.
Esse critério seria adotado a depender do volume de
investimentos da concessionária. Aí entraria o seguro
cambial. No caso de variações muito fortes da moeda,
esse mecanismo poderia gerar um abatimento da parcela anual de outorga que é devida ao governo pela operadora privada da rodovia.
Fonte: Sindsegsp
GOVERNO QUER MANTER GOLDEN SHARE NO IRB
A ideia é permanecer com o direto de veto a temas
como mudança de controle ou fusões, diz o Estadão

GOVERNO AVALIA SEGURO CAMBIAL EM RODOVIAS
Governo vai desenhar uma proposta para discussões
com o setor privado
O Valor Econômico revela que o governo avalia incluir
uma espécie de seguro cambial nas próximas concessões de rodovias federais. A ideia é ter um mecanismo
para suavizar o impacto de desvalorizações muito bruscas do real no fluxo de caixa em dólares das futuras
concessionárias. Com isso, espera-se diminuir a aversão ao risco de investidores estrangeiros nos leilões de
estradas a partir de 2020.O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, confirmou ao Valor a intenção de desenhar uma proposta de proteção cambial
para discussões com o setor privado.
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O Estadão anota que o governo de Jair Bolsonaro quer
vender sua fatia no ressegurador IRB Brasil Re, de 11,7%,
mas manter a golden share, ação que lhe dá direitos
especiais, com alguns ajustes. A ideia da equipe econômica é permanecer com o direto de veto a temas envolvendo a companhia, como mudança de controle ou
fusões. Por outro lado, Brasília quer abrir mão de indicar
o presidente do Conselho de Administração do IRB e
ainda um membro para o Conselho Fiscal.
Por falar em golden share, o assunto voltou a andar no
Tribunal de Contas da União (TCU) no mês passado. O
tema começou a ser discutido no órgão em 2017 após
consulta do então Ministério da Fazenda, durante o
governo do ex-presidente Michel Temer. O julgamento
das ações especiais chegou a ser incluído por duas vezes
na pauta do TCU no ano passado, mas foi retirado. Na
ocasião, a expectativa era de que o Tribunal desse aval
para que o governo se desfizesse das golden shares, com
as próprias empresas recomprando essas ações. Procurados, TCU, União e IRB não se manifestaram. Fonte:
Sindisegsp

RANKING DE SEGURADORAS 2018

ATENÇÃO COM O RECADASTRAMENTO DAS
CORRETORAS DE SEGURO
Corretores devem ficar atento com o prazo do recadastramento para as sociedades corretoras de seguros que
começa no dia 1º de julho Segundo a Circular 584/19 da
Susep, o período de recadastramento prosseguirá até 31
de dezembro de 2019, repetindo-se a cada três anos.
É preciso ficar atento para não ocorrerem imprevistos e
os sócios das corretoras perderem esse prazo, o que
pode acarretar sérios problemas para os negócios da
empresa. A Susep criou um novo sistema que, além do
recadastramento, fará o registro de novas empresas e
alterações.
O IBRACOR informa que, assim como no recadastramento da pessoa física, participará do processo de préanálise das solicitações geradas no site da Susep, na qual
serão informados os dados cadastrais da corretora, de
seus prepostos e filiais, e anexados os documentos digitalizados, no formato PDF, como exigido pela Circular
510/15. A autorreguladora orienta que, para mais informações, os sócios das corretoras de seguros consultem
as Circulares 552/17, 558/17 e 567/18. Fonte: CQCS
OPORTUNIDADE PARA O CORRETOR: SEGMENTO
CRESCE 38,4% EM 2019
Os seguros de crédito e de garantia continuam figurando
entre os que mais crescem no mercado de seguros.
Dados oficiais da Susep indicam que, de janeiro a abril, a
receita de prêmios apurada nessas carteiras ultrapassou
a marca de R$ 1,7 bilhão, o que representou um expressivo avanço de 38,4% em comparação ao mesmo período
no ano passado. A Susep apurou ainda um aumento significativo dos sinistros entre os dois períodos comparados. De acordo com a autarquia, a soma acumulada de
janeiro a abril ficou próxima a R$ 519,6 milhões, com
incremento de 322% em relação aos quatro primeiros
meses de 2018. Fonte: CQCS

As mais de 70 seguradoras que atuam no Brasil conseguiram registrar lucro de R$ 154,4 bilhões em 2018, uma
variação de 7,5% em relação ao ano anterior. Os dados
constam na nova edição do Ranking das Seguradoras,
produzido pelo Sindicato de Empresários e Profissionais
Autônomos da Corretagem e da Distribuição de Seguros
do Estado de São Paulo (Sincor-SP).
Segundo o levantamento, que consolida os dados da
Susep (Superintendência de Seguros Privados) e da ANS
(Agência Nacional de Saúde Suplementar), as cinco
primeiras colocações pertencem aos grupos Bradesco,
SulAmérica, BB Mapfre, Porto Seguro e Zurich, que
somaram mais de R$ 90 bilhões. “O Ranking das Seguradoras é bastante aguardado pelo mercado, porque
serve de orientação sobre os caminhos do setor. Os
números atestam a resiliência, o empreendedorismo e
a capacidade de inovação do mercado de seguros, através da força de trabalho tanto dos seguradores quanto
dos corretores, responsáveis pela produção e distribuição”, afirma o presidente do Sincor-SP, Alexandre
Camillo.
O ramo de saúde obteve maior faturamento durante o
ano passado, registrando lucro de R$ 42,5 bilhões e
avanço de 9%. Duas companhias concentram a receita
do segmento, com 78% do total. Os seguros de pessoas, que englobam vida, acidentes pessoais, prestamista, educacional, entre outros, vem logo em seguida,
com total de R$ 42 bilhões e crescimento de 9% no
período.
O Ranking aponta que o segmento de automóvel, sem
contar o seguro DPVAT, teve aumento de 3% em relação
ao ano anterior, com faturamento de R$ 35,8 bilhões. Já
o ramo de transportes foi o que mais surpreendeu, conseguindo registrar lucro de R$ 3,6 bilhões em 2018, com
avanço de 14% na comparação com 2017.
http://ratingdeseguros2.hospedagemdesites.ws/wp/wpcontent/uploads/2019/05/rankbra1218.pdf

Fonte: Sonho Seguro | Rating Seguros
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Como proteger o patrimônio digital
da sua empresa, que está sempre em jogo
Os ataques cibernéticos são um dos
principais riscos identificados pelo
Relatório Global de Riscos, divulgado anualmente pelo Fórum Econômico Mundial com o objetivo de
estudar a interconexão do nosso
mundo e o impacto que ações
podem ter em escala global. Desde
que passaram a constar dessa lista,
em 2012, ano a ano, esses riscos
vêm subindo mais para perto do
topo da lista pela probabilidade de
ocorrência e impacto que trazem.
Em um mundo no qual, pela facilidade, cada vez mais vendas são feitas
via e-commerce, toda atenção é
pouca para quem resolve investir
nesse canal de negócio. Basta um
pequeno descuido e o prejuízo pode
ser incalculável.
Um dos maiores incidentes recentes
de segurança ocorridos no Brasil, o
vazamento recente de dados de
quase dois milhões de clientes da
Netshoes, é um exemplo do que
pode ocorrer em um cyber-ataque.
Em acordo extrajudicial com o
Ministério Público do Distrito Federal, que evitou uma ação civil pública, a empresa teve de desembolsar
R$ 500 mil e se comprometer a
reforçar a segurança de sua loja
virtual. Se descumprir a medida, fica
sujeita a uma ação coletiva no valor
de R$ 10 milhões, somada a um
processo por danos patrimoniais
com potencial de indenização de até
R$ 85 milhões.
E você? Está precavido de fraudes e

ameaças cibernéticas na sua plataforma de e-commerce? Tomou
todas as medidas de segurança
necessárias para proteger os dados
de seus clientes contra acessos não
autorizados e / ou divulgações? Sua
infraestrutura de TI é segura e confiável para sua operação?
Tiago Lino, especialista em riscos cibernéticos da AIG, uma das maiores
seguradoras do mundo, com 100
anos de experiência e conhecimento
em mais de 80 países e presente no
Brasil há 70 anos, lista, abaixo, os
principais riscos de segurança para
negócios, baseada na experiência da
companhia em ajudar clientes que já
passaram por esse tipo de situação, e
que as plataformas de e-commerce
devem investir:
• Servidores externos com acesso
remoto combinados com senhas
fracas. Isso oferece uma oportunidade para a introdução de malware
(qualquer parte de software que
tenha sido feita para causar danos a
dados, dispositivos ou pessoas) e
ransomware, uma espécie de código malicioso que torna inacessíveis
os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de
resgate -ransom – para restabelecer
o acesso ao usuário. O acesso remoto deve ser cuidadosamente controlado.
• Protocolos de login fracos. O risco
de phishing (o hacker se passa por
uma pessoa confiável) é significati-

vamente reduzido se a autenticação
de dois fatores estiver ativada,
requerendo uma segunda chave
para acesso à conta. No mínimo, isso
deve ser adotado para diretores de
negócios e parceiros e funcionários
envolvidos nos pagamentos.
Lei Geral de Proteção de Dados –
Além dos itens acima, a empresa de
e-commerce deve se adaptar à Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD),
sancionada em agosto de 2018, pelo
presidente Michel Temer, com o
objetivo de aumentar a privacidade
de dados pessoais e o poder das
entidades reguladoras para fiscalizar organizações.
Entre os fatores que levaram à aprovação do projeto de lei brasileira foi
o GPDR, regulamento similar aprovado pela União Europeia em maio
de 2018. Como este documento
tem aplicabilidade extraterritorial,
muitas empresas brasileiras já tiveram que se adequar para esta nova
realidade.
De todo modo, as empresas têm até
agosto de 2020 para se adaptarem à
LGPD. A nova lei prevê sanções para
quem não tiver boas práticas. Elas
englobam advertência, multa ou
até mesmo a proibição total ou
parcial de atividades relacionadas
ao tratamento de dados. As multas
podem variar de 2% do faturamento do ano anterior até a R$ 50
milhões, passando por penalidades
diárias. Fonte: blog da AIG via
Sonho Seguro
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