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: CAPA

O BÔNUS E O ÔNUS DAS
REDES SOCIAIS NA ESFERA TRABALHISTA
Por Cintia Yazigi
Sócia responsável pela área Trabalhista de Pellon & Associados Advocacia
Muito diferente da França, que possui uma
norma especifica garantindo aos empregados
o direito de se desconectar fora da jornada de
trabalho, nossa legislação ainda não contém
regras de conduta pela troca de e-mail,
messenger ou WhatsApp, em jornada ou condições de trabalho, distintas da contratada.
Recentemente foi veiculado nas redes sociais,
que através de mensagens de wahtsapp, é
possível conquistar pagamentos de horas
extras e reconhecimento de vínculo empregatício. Sim, dependendo do horário e do conteúdo envolvido na mensagem, é essa a nossa
atual realidade. E muito mais que isso, a desordem no uso das redes sociais, pode gerar ao
empregador a obrigatoriedade de indenizações
adicionais que envolvem danos morais. Neste
caso, as possibilidades são inúmeras, mas
geralmente ocorrem por conta de exposição ou
tratamento não respeitoso de um empregado
perante os demais ou cobrança de metas fora
da jornada ou em padrões excessivos.
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A justiça brasileira já tem decisões bem recentes que favorecem o empregado que comprova
jornada extraordinária através de trocas de
mensagens em WhatsApp e outros meios em
redes sociais.
Até que se crie uma lei reguladora ou se firme
uma jurisprudência, é aconselhável absoluta

cautela na troca de mensagens profissionais,
seja tocante a temas e jornadas laborais, quanto a regulação de tarefas com um colaborador
sem vínculo empregatício, para evitar que o
bônus não se converta em ônus.
Mesmo com todo o cuidado, os riscos empresariais pela utilização de WhatsApp, Messenger e
outros meios, sempre existirão, mas a empresa
quem define se pretende eliminá-los, proibindo o seu uso, ou minimizá-los, criando regras
internas formais especificas na relação laboral,
preferencialmente atendendo os padrões das
respectivas áreas.
Optando pela criação de normas internas de
conduta, a título de sugestão pode-se estipular
alguns aspectos adicionais de segurança: a)
que a troca de correspondência ocorra exclusivamente durante a jornada de trabalho, sem
abranger os dias de folga e período de férias; b)
que quando se tratar de cobranças relacionadas as atividades desenvolvidas, sejam sempre
enviadas por e-mail corporativo e durante a
jornada de trabalho; c) que as comunicações
profissionais através de redes sociais, durante a
jornada de trabalho, não contenham cunhos
pessoais, políticos, religiosos, sexuais ou de
natureza diversa.

tros e documentos, dados técnicos, procedimentos de aquisições e serviços, metodologias,
técnica de marketing e vendas, contratos, e
muitos outros.
Além da empresa sofrer danos por vazar informações ao destinatário errado, também poderá sofrer uma ação judicial pela condução da
utilização desse meio em circunstâncias ou jornada não apropriada.
A evolução pelas redes sociais traz seu bônus e
seu ônus, e por isso precisa indubitavelmente
seguir as diretrizes essenciais de condições,
jornadas e comportamentos. Se não há capacidade de submeter os novos procedimentos a
legislação, deve-se ao menos respeitar as
regras básicas da legislação para aplicar os
novos procedimentos.

Outro perigo indireto na utilização de correspondências sociais em grupo, entre empresas e
empregados ou colaboradores, trata do vazamento de informações sigilosas e confidenciais. Não se deve expor dados empresariais em
grupos sociais sob nenhuma hipótese, incluindo, mas não se limitando a preservação de
negociações, informações relativas a clientes,
empregados e contratados, estratégias, regis-

Pellon & Associados
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: NOTA RESPONSABILIDADE CIVIL

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

O Sistema de Reclamação
(claims made) no seguro RC
INOVADOR CRITÉRIO JUDICIAL
PARA QUANTIFICAÇÃO DO
DANO MORAL

Publicado na Revista Cobertura Mercado de Seguros, n. 216, dezembro, 2019

Por meio da Circular nº235/2003 a SUSEP regulamentou a delimitação temporal do risco no
seguro de responsabilidade civil, permitindo o
uso de apólice à base de “reclamação” com
“notificação” à seguradora, tão logo o segurado tomasse conhecimento de fatos ou circunstâncias que pudessem acarretar reclamação futura, tendo sofrido pontuais alterações com as Circulares nº 252/2004,
336/2007, 348/2007 e 437/2012. Essa cláusula é conhecida como claims made (em tradução literal significa reclamação ou reivindicação).
6
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O sistema de reclamação geralmente é utilizado quando se trata de garantir determinados
riscos caracterizados por um período longo de
latência (como ocorre com a responsabilidade
civil profissional, por determinados produtos,
etc.). Essa sistemática modificou o critério clássico de imputação do fato gerador de responsabilidade civil a partir da ocorrência do fato,
para o da reclamação (pelo terceiro). Além
disso, a referida cláusula trabalha, por vezes,
com um descasamento entre os prazos de
cobertura e a prescrição, sendo o primeiro
menor do que o segundo.

Fundamentalmente, estas cláusulas estabelecem que não estarão compreendidas no
seguro de responsabilidade civil as hipóteses
nas quais tendo ocorrido o ato danoso dentro
do período segurado, a reclamação do terceiro
tenha lugar transcorrido certo prazo, a contar
da extinção do contrato de seguro. Esse tipo de
Sistema foi idealizado para as situações nas
quais o Segurado ignore a incubação de um
sinistro e daí se veja privado da cobertura tradicional à base de ocorrência.
Este tipo de cláusula supõe uma delimitação
válida do risco coberto justificada pela finalidade de evitar: i) que a Seguradora permaneça
demasiado tempo na incerteza com respeito à
possibilidade de cobrir as consequências de
eventual responsabilidade do segurado; ii) possíveis casos de transações espúrias entre o
Segurado e a vítima, tendo em vista que reclamações excessivamente tardias obedecem
frequentemente a essas situações.

A CLÁUSULA
CLAIMS MADE,
AO EXIGIR QUE A
RECLAMAÇÃO SE
EFETUE EM
DETERMINADO
PRAZO, PARA QUE
OPERE O AMPARO
DO SEGURO DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL, REALIZA UMA
DELIMITAÇÃO
TEMPORAL DO
RISCO.

Se tivermos presente que o sinistro é a concretização do risco coberto pelo seguro, devemos
concluir que a cláusula claims made, ao exigir
que a reclamação se efetue em determinado
prazo, para que opere o amparo do seguro
de responsabilidade civil, realiza uma delimitação temporal do risco e, consequentemente,
da responsabilidade do Segurador. Disso, aliás,
depende o seu equilíbrio econômico, pois se
o valor do prêmio é estabelecido com base
nos cálculos estatísticos e atuariais, segue-se,
como consequência lógica, que é essencial o
acordo das partes sobre a extensão dos riscos e
os limites da indenização. Qualquer alteração
nessa equação importa quebra do equilíbrio
contratual.

Pellon & Associados
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: SEGUROS

Coronavirus
e o mercado
de seguros
AS CONTAS NÃO FORAM FECHADAS, POIS A EPIDEMIA CONTINUA.
De qualquer forma, algumas informações sobre o coronavírus e o mercado de seguros estão
registradas no texto “Covid-19: Learn from history to address the current outbreak”.
Ver…
www.iii.org/insuranceindustryblog/covid-19-learn-from-history-to-address-the-current-outbreak
AS CONCLUSÕES:
- Até agora, essa epidemia já matou quase quatro vezes
mais, quando comparada ao números do SARS em 2003.
- A taxa de mortalidade estimada do coronavirus é de 2%,
mas se acredita que muita gente foi infectada e as
estatísticas oficiais não mostram. Ou seja, a taxa seria
menor e as infecções seriam maiores.
- Não há vacina para o coronavirus, e os especialistas
acham que pode levar um ano ou mais para ela chegar ao
consumidor final.
- Há quase 100 anos, o vírus da gripe de 1918 (a famosa
“gripe espanhola”, logo após a 1ª Guerra Mundial) tinha
uma taxa de mortalidade estimada em cerca de 2% (um
número similar ao dado oficial do coronavirus). Mas,
como, naquela época, um terço da população mundial foi
infectada, a morte chegou a milhões.

Contribuição:
Francisco Galiza
www.ratingdeseguros.com.br
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- De forma direta, na área de seguros, dois efeitos serão
claros. Primeiro, possivelmente o principal, na área de
saúde. Esse fato não estava inserido nas taxas, os custos
das seguradoras irão aumentar. Um segundo segmento
seria em seguro de vida, mas isso dependerá de quais
faixas etárias serão as mais afetadas. Em outras áreas de
seguros, porém, talvez aconteça um efeito inverso, pois,
com a diminuição no fluxo de pessoas, haverá, por
exemplo, menores taxas de sinistros de automóvel.
- De forma indireta, o setor de seguros será atingido pela
menor produção e queda no PIB nos países. As expectativas de crescimento nesse ano (e talvez do próximo) já
começarão a ser ajustadas.
Um último registro. A gripe espanhola teve três fases.
A primeira fase foi no 2º trimestre de 2018, com alta taxa
de infecção, mas com taxa de mortalidade mais baixa. A
segunda fase ocorreu no 3º trimestre de 1918 até o final
desse ano. Nessa fase, a infecção se acelerou, além da
própria taxa de mortalidade. Esse foi o pior período. A
última fase, no início de 1919, foi menos infecciosa e
menos mortal do que nas fases anteriores.

: SUGESTÃO
DE LEITUR A
Acervo da Biblioteca do Escritório

o estudo do Direito Civil, além de primar
pela qualidade de cada assunto tratado
para que não só os estudantes logrem
êxito nas suas empreitadas de graduação e concursos públicos, mas também
os operadores de Direito possam utilizálo em sua prática diária.

Manual de Direito Civil: volume
único. Salvador: JusPodivm, 2017.
1.712 p. ISBN: 978-85-442-1469-5

A forma de estudar o Direito modificouse e aprimorou-se no decorrer dos anos,
justamente em virtude da escassez de
tempo no cotidiano. Nesse sentido, a
condensação das matérias em um único
exemplar, se mostra mais objetiva e economicamente mais acessível aos estudantes.

Este Manual de Direito Civil em volume
único é lançado a partir da ideia-chave de
dinamizar e tornar ainda mais didático

O livro é dividido em 8 capítulos: Noções
Gerais sobre a LINDB, Parte Geral do
Código Civil, Teoria Geral das Obrigações,
Teoria Geral dos Contratos, Contratos

em Espécie, Atos Unilaterais, Direitos
Reais, Direito de Família e Direto das
Sucessões. E também vem atualizada
com a MP 759, de 22.12.2016, conforme
o Novo Código de Processo Civil. Assim,
neste volume único os temas mais importantes do Direito Civil são tratados de
modo intrínseco. O aprofundamento e o
exaurimento da matéria estão igualmente presentes, mas agora de forma mais
eficiente e ainda mais instrutiva.
____________
Elaborado por Daniel Eduardo Branco Carnacchioni. Juiz de Direito do Distrito Federal e
dos Territórios, Mestre em Constituição e
Sociedade , Doutorando em Direito Civil pela
Universidade Federal de Buenos Aires, Professor da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e
também leciona no curso G7 Jurídico. Além de
ter outros diversos livros em Direito Civil.

Pérolas Jurídicas

: ACREDITE SE QUISER
Pai constrói casinha de brinquedo
para o filho e recebe aumento de IPTU
Um morador do município de Sobradinho, na região administrativa do Distrito
Federal, foi surpreendido com uma
notificação em que constava um
aumento de R$ 340,00 na conta do IPTU.
O motivo teria sido a construção de uma
casa de papelão para o seu filho de cinco
anos brincar nos fundos de sua casa. Para
construção do "imóvel", a família havia
juntado caixinhas de leite durante seis
meses.
"Foi uma ideia que nós tivemos e que o
João ajudou a construir", disse o pai,
Antônio Conceição Marques, à TV.

O projeto foi apresentado durante uma
feira de ciências do filho e acabou
ganhando espaço no quintal. O aumento
do imposto causou espanto na família,
segundo a mãe do garoto, Wanda
Marques. Como ela e o marido moram
no local desde 2008 e, desde então,
nunca haviam feito uma reforma
significativa no terreno, Wanda foi até a
Secretaria da Fazenda para entender a
mudança. Ainda de acordo com Wanda,
ao chegar na sede da secretaria para
questionar o aumento, o servidor
responsável teria dito que, para
recalcular o imposto, "teria que tirar a

casinha, a lona" e somente no ano que
vem solicitar a revisão. No entanto, após
a divulgação do caso nas redes sociais, a
história ganhou repercussão e um
auditor da Fazenda foi até a casa da
família para fazer uma nova medição da
área efetivamente construída. Após o
reconhecimento da cobrança indevida, a
Secretaria da Fazenda do município
afirmou que tratava-se de um erro, pois a
medição, que é feita por satélite, não
identificou que era uma casa de
brinquedo. O órgão afirmou que o
imposto já foi recalculado e que o valor
vai cair R$ 190. Fonte: Jusbrasil
Pellon & Associados
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: CLIPPING

INSURTECH APOSTA EM NOVO
CONCEITO DE ANÁLISE DE DADOS
NA REGULAÇÃO DE SINISTROS

no processo, mas também para o
controle de indicadores e gestão
operacional”, afirma.

vantes do processo; e a participação
direta do segurado e até mesmo de
um terceiro na produção da vistoria.

A próxima edição do CQCS Insurtech
& Inovação, o mais relevante encontro de inovação em seguros da América Latina, terá diversas novidades
na regulação de sinistros no ramo
Automóvel. É o que garante Mauricio
Vieira, CEO da EDR Inspeções e Sinistros, empresa com mais de 25 anos
dedicados ao setor.

“Este ano vamos apresentar recursos
digitais para produção de vistorias de
Sinistros (Auto /RE); um novo conceito em análise de dados para uso do
produto de forma assertiva e com
garantia na redução de custos da
operação; e a aplicação da Inteligência Artificial para análise de processos de sinistros de Automóvel e prevenção de possíveis desvios”, resume.

Quem quiser conhecer mais novidades para o ramo Auto ou deseja
acompanhar de perto as inovações
do setor, não pode deixar de se inscrever na próxima edição do CQCS
Insurtech & Inovação. O encontro
será realizado nos dias 17 e 18 de
junho de 2020, no Pro Magno Centro
de Eventos, em São Paulo.
Fonte: CQCS Insurtech & Inovação

Acostumado a acompanhar eventos
de tecnologia, o executivo tem visto
muita coisa interessante no mercado
de Inovação, especialmente a partir
da Inteligência Artificial. “De maneira
geral, podemos observar o uso cada
vez maior para garantia do índice de
segurança e prevenções de desvios
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Ainda segundo ele, muitas das inovações oferecidas hoje no mercado de
seguros visam a otimização do
tempo de liquidação do sinistro;
oferecer mais transparência e compartilhamento de informações rele-

SANDBOX É APROVADO
PELO CNSP
O Valor Econômico informa que o
“sandbox” foi aprovado pelo Conselho Nacional de Seguros Privados
(CNSP). Agora o próximo passo será a
Susep finalizar o edital que vai selecionar as primeiras insurtechs participantes. O programa tem uma duração de três anos e as empresas que
desejam participar precisarão apresentar um projeto que tenha tecnologia ou serviço inovadores. As companhias que forem aprovadas terão que
aportar um capital inicial de R$ 1
milhão – em vez dos R$ 15 milhões
exigidos para as seguradoras tradicionais, contou Eduardo Fraga, diretor
da autarquia. O sandbox se trata de
um “ambiente” em que as normas
são mais simples e flexíveis, geralmente com um nível de supervisão
menor dos reguladores, onde é possível que empresas testem tecnologias
diferentes. A Susep vai acompanhar
as insurtechs de perto, supervisionando apólice por apólice. “Vamos
monitorar provisões com muito detalhamento, o capital e ativos da
empresa. E se a ela está estourando
limites de importância segurada
e número de riscos subscritos”, explica Eduardo. Fraga ainda explica
quais são as expectativas da Susep
ao implantar o Sandbox: “Nossa
expectativa é aumentar a concorrência. O benefício direto para o consumidor é redução de preços. E também aumentar a cobertura de seguros no Brasil”, disse ao Valor. Empresas da áreas de previdência, grandes
riscos ou outros seguros que tenham
sinistros de longa maturação, como
caso do ramo de responsabilidade
civil, não poderão participar deste
processo. Fonte: CQCS

ANS AFIRMA QUE PLANOS
DE SAÚDE DEVEM COBRIR
TRATAMENTO DE CORONAVÍRUS
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informou que está
garantida a cobertura, pelos planos
de saúde, de tratamento aos pacientes diagnosticados com o novo coronavírus, de acordo com a segmentação do convênio médico (ambulatorial ou hospitalar). Segundo o órgão,
“o tratamento independe do resultado laboratorial e deve ser indicado a
partir do diagnóstico clínico, feito
pela equipe médica de atendimento”, ressaltou, em nota.

A ANS destacou, porém, que não
está prevista a cobertura pelos planos de exames para detectar a
Covid-19. Os exames estão a cargo
dos laboratórios da rede pública. “O
acompanhamento do Covid-19
segue os protocolos e as diretrizes
do Ministério da Saúde, autoridade
sanitária responsável pela resposta
brasileira à doença”, ressaltou.

A ANS acrescentou que está alinhada, participando das reuniões e colaborando na estratégia e disseminação de informações.
“Todos aqueles que estão em território nacional que forem enquadrados na definição de casos suspeitos,
o que inclui os beneficiários de planos de saúde, terão o teste laboratorial para coronavírus realizado por
um dos laboratórios públicos de
referência”, acrescentou a agência.
A coluna Painel S/A, da Folha de
S.Paulo, registra que por causa do
coronavírus, a Sul América decidiu

oferecer a seus segurados acesso
ilimitado a consultas por vídeo e
ligação telefônica no período de alta
proliferação.
A Bradesco Saúde informou que, em
caráter preventivo, divulgou aos seus
segurados, corretores e estipulantes
uma cartilha educativa com orientações sobre a doença, as formas de
Pellon & Associados
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transmissão, os principais sintomas e
como se prevenir. “Estamos monitorando a evolução e aguardando eventuais novas orientações do Ministério da Saúde ou da ANS.”
Nancy Green, vice-presidente de
Soluções de Commercial Risk da Aon
e líder da força-tarefa COVID-19 da
empresa, lembra que surtos ocorrem e “mesmo que não possamos
prever quando e em qual escala,
podemos nos preparar para o impacto”. Em um mundo conectado, onde
negócios e viagens globais são a
norma, surtos mundiais de doenças
são inevitáveis. As empresas devem
antecipar a ameaça e avaliar o
impacto econômico e financeiro que
uma doença pandêmica ou infecciosa pode ter em suas organizações.
As principais etapas incluem a atualização dos planos de gerenciamento
de crises e continuidade de negócios,
conforme necessário, e a implementação de planos de contingência e
comunicação para lidar com o impacto de um surto. Compreender os
possíveis impactos nas cadeias de
suprimentos e mitigá-los conforme
necessário também é essencial.
Além disso, as organizações devem
considerar como os métodos de
transferência de risco, como o seguro, podem responder aos custos relacionados à pandemia.
Por fim, é importante lembrar que,
em tempos de crise, nem tudo ocorre conforme o planejado. “Quando
planos são testados por eventos
como uma pandemia”, explica
Green, “pode ser um mecanismo de
força que reúne equipes para desenvolver ainda mais as capacidades,
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manter um bom ambiente de tomada de decisão durante uma situação
em evolução e, finalmente, se preparar para o impacto, construindo um
caminho para a resiliência juntos”,
finaliza a executiva em post do grupo
empresarial. Fonte: Denise Bueno

As seguradoras Liberty e Zurich e as
corretoras Marsh e Aon suspenderam viagens e cancelaram eventos

da companhia que ocorreriam nas
próximas semanas, ambos são apenas para funcionários da seguradora
e não contam com presença de corretores e ainda não tem previsão
de quando serão remarcados. “Os
demais eventos do ano, assim como
os com nossos parceiros, até o
momento, permanecem como o
planejado. Reforçamos que estamos
constantemente monitorando a
situação do vírus no Brasil e no
mundo para garantir a segurança de
todos os nossos funcionários e corretores”, citou.

O COVID-19 traz um grande desafio
às seguradoras globais. Elas, especialistas em gestão de riscos, agiram
muito antes dos apelos do ministro
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta,
para evitar a proliferação do coronavírus. “Tripliquem a vigilância, façam
monitoramento, rastreio de contaminados e, em caso de quadros gripais,
faça autocuidado”, diz dia a dia o
ministro.

A Zurich Seguros, por ser uma companhia multinacional, com sede em
Zurique, segue as recomendações da
matriz e também locais. A companhia tem consultado cientistas renomados no mundo para ter uma
melhor gestão das pessoas e dos
negócios do grupo. Tem também no
Brasil um grupo de gestão de crise
que monitora diversos riscos, inclusive de pandemias.

O vírus que surgiu na China no fim do
ano passado já chegou a mais de 86
países, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ultrapassa o
número de 3,2 mil mortes e registra
mais de 98 mil infectados. O Brasil
confirmou 20 casos para o vírus registrados em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e outro Bahia até
domingo, dia 8 de março.

Na Zurich, por exemplo, executivos
que viajaram para países onde o vírus
se espalhou devem trabalhar de
casa por duas semanas. Outra iniciativa da subsidiaria da seguradora
suíça é antecipar a vacinação contra a
gripe. Segundo o ministério da Saúde
ela será iniciada em 23 de março e a
Zurich quer antecipar ainda mais.
“Assim não corremos riscos do pânico que pode atingir pessoas com
gripes comuns”, afirmou Carlos Toledo, diretor de RH da Zurich, ao blog.

CORONAVÍRUS MUDA ROTINA DE
SEGURADORAS E CORRETORAS
MULTINACIONAIS

No total, o País tem 768 casos suspeitos e 480 análises foram descartadas.
Carlos Magnarelli, CEO da Liberty
Seguros, contou ao blog Sonho Seguro que até a o dia 6 de marçoa seguradora suspendeu dois eventos nacionais voltados ao público interno

As viagens internacionais, de negócios, estão sendo monitoradas na
Zurich. Duas agendadas há meses
foram canceladas no mês de março,

especialmente para países focos da
doença. Outras também foram canceladas, mas os dois head locais
fizeram as reuniões virtualmente.
“Nas viagens pessoais, a companhia
não pode impedir, mas pedimos
bom senso de nossos colaboradores. E mesmo que elas aconteçam,
estamos monitorando se houve
alteração na saúde para decidirmos
se ele fica em quarentena ou não”,
citou.
Nos eventos programados para o
ano, as seguradoras monitoram
passo a passo. Caso a doença venha
a progredir severamente, outros
eventos serão cancelados. Os corretores, que tem suas viagens de premiações geralmente no segundo
semestre, torcem para que tudo
fique bem. A Zurich, por exemplo,
tem duas delas programadas para
fora do pais. “Mesmo não sendo
para países focos, estamos monitorando o Brasil, pois o risco ainda
existe”, acrescentou Toledo.
Implementar o programa “Work Life
Balance” ajudou a Zurich a por em
prática o trabalho remoto. “Vamos
agilizar esse programa para estarmos
preparados para uma possível evolução de uma contaminação no Brasil.
Temos hoje capacidade de colocar a
companhia em homeoffice se tivermos de evitar reuniões presenciais”,
afirmou.
Na corretora Marsh, também foram
adotadas iniciativas globais e valem
para operações em todos os países,
principalmente onde se tem mais
foco do Coronavírus.
Entre as determinações a seguir, a
Marsh cita adiamento de conferên-

res e clientes. Entre elas:

cias patrocinadas pela corretora e
grandes reuniões internas que
requerem viagens. As decisões para
realizar grandes reuniões de colaboradores e/ou clientes locais levarão
em consideração qualquer orientação ou requisitos das autoridades
públicas locais de saúde. Também
está na ordem do dia restringir viagens para áreas afetadas, de acordo
com os conselhos de saúde.
Todos os colaboradores que tenham
viajado para uma área afetada estão
sendo aconselhados a informar seus
gestores e permanecer em casa por
14 dias também na Marsh. “A segurança de seus colaboradores, clientes e das comunidades é sempre
prioridade máxima. Como resultado
da contínua disseminação do coronavírus, a companhia implementou
uma série de medidas e precauções
para manter a saúde e a segurança
de todos os seus trabalhadores”,
afirmou o grupo.
A corretora Aon adotou algumas
medidas preventivas para garantir a
saúde e segurança dos colaborado-

Viagens – Restrição às viagens não essenciais de negócios;
Eventos – A realização de
eventos está sendo avaliada
pontualmente e alguns estão
sendo postergados;
Comitê global – Criação de
comitê global para monitorar
a situação e manter os colaboradores atualizados;
Site de resposta global – disponibilizado aos clientes e
colaboradores com materiais
que orientam sobre como
responder e mitigar os riscos
do vírus;
Webinar global – destinado aos
clientes com as orientações sobre
como responder e mitigar os riscos
do vírus nos seus negócios e entre
os seus funcionários;
Comunicados aos clientes – informativo de saúde do Aon pela Vida
destinado para as empresas enviarem aos seus funcionários;
Blog The One Brief – artigos exclusivos sobre o tema.
Apesar de ter uma grande capacidade de contágio, a letalidade do coronavírus não é considerada alta e,
segundo o Ministério da Saúde e a
OMS, não há motivo para pânico.
Ainda assim, o órgão internacional
elevou o nível de contaminação
global para “muito alto”.Os sintomas da infecção podem se assemelhar a uma gripe comum na maioria
das pessoas e, para evitar a propagação do vírus, os órgãos recomendam medidas de higiene simples,
como lavar as mãos regularmente e
usar álcool em gel. Fonte: Sonho
Seguro - Escrito por Denise Bueno
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ACUMULAR RIQUEZA E
GERENCIAR RISCOS É A NOVA
TENDÊNCIA DO MERCADO
SEGURADOR
Em parceria com o CCS-SP e a Aconseg-SP, o CVG-SP realizou no dia 03
de março, o evento “Oportunidades
em Planos de Previdência e Seguro
de Vida”. O encontro aconteceu no
Teatro Fecap, na capital paulista, e
contou com a presença de especialistas no tema.
O primeiro painel teve a participação
de Bernardo Castello, diretor da
Bradesco Vida e Previdência, que
abordou o tema “O desenvolvimento de seguros resgatáveis e as novas
oportunidades para a população
brasileira”. Durante a apresentação,
o executivo mostrou alguns dados
sobre o novo modelo de sociedade
do País.
Segundo Castello, em 2060 o país
contará com mais de 73 milhões de
pessoas com 60 anos ou mais e a
depressão será o primeiro transtorno mais incapacitante em 2022.
“Devido ao aumento da longevidade, o papel da indústria é criar condições para as pessoas viverem
melhor. Será que nós, do mercado
de seguros, não estamos errando ao
não oferecer uma cobertura no seguro de vida que inclua suicídio? A
indústria de seguro de vida tem que
se reinventar, buscando agregar
valor para o cliente e não apenas
oferecer produtos, mas sim estimulando a qualidade de vida”.
No segundo painel, Henrique Diniz,
diretor de Produtos de Previdência
na Icatu Seguros, abordou o tema “A

14

Pellon & Associados

previdência privada e o seguro de
vida diante do mercado brasileiro”.
De acordo com dados apresentados
pelo executivo, o mercado de Previdência Complementar possui uma
reserva de R$ 930 bilhões e a penetração do segmento é de apenas 8%,
segundo a Susep. É possível perceber a gigantesca diferença quando
comparado o nível de penetração do
seguro de automóvel, que é de 63%
de acordo com a Porto Seguro. Para
Diniz, “é necessário acompanhar a
mudança no perfil do consumidor e
do mercado. O papel consultivo do
corretor é fundamental e fomentar a
força de vendas para realizar treinamentos também é importante. A
previdência privada e o seguro de
vida se complementam, por isso é
necessário entender quais são os
objetivos do cliente para indicar o
produto correto”.
No terceiro painel, Leonardo Lourenço, superintendente de Marketing da MAG Seguros, falou sobre
“As principais características de
Whole Life e Term Life + Acumulação”. Segundo o executivo, uma das
diferenças entre os produtos é que o
Whole Life é um produto de benefício definido, e o Term Life, juntamente com um plano P/VGBL, forma
uma combinação variável. Uma
outra característica do Term Life
junto com um plano de previdência
é que além do capital ser préestabelecido, com atualização pela
inflação, há acúmulo do valor investido em função da rentabilidade
obtida no fundo da previdência. “Ser
previdente é ir além de pensar no
futuro. As pessoas procuram gerir os
riscos de morte ou invalidez durante
a acumulação de riqueza para recu-

perar o valor investido ainda em
vida. É nesse movimento que surgem as oportunidades de negócios
e aqueles que estão antenados com
as tendências do mercado irão aproveitar”, ressaltou Lourenço. Fonte:
Revista Apólice
SUSEP PASSA A DIVULGAR
ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES DO
SETOR DE SEGUROS
Visando trazer mais transparência
à relação entre o mercado de seguros e seus consumidores, a nova
ferramenta da entidade considera a
quantidade de ocorrências e a participação das empresas no mercado
Com o objetivo de trazer mais transparência à relação entre o mercado
de seguros e seus consumidores,
possibilitando que seguradoras e
regulador identifiquem melhorias
necessárias ao desenvolvimento do
setor, pela primeira vez a Susep
divulga o índice de reclamações das
seguradoras. O levantamento leva
em consideração as ocorrências
registradas na entidade e a participação das empresas no mercado
(market share). Com a ferramenta, o
consumidor terá mais uma opção
para avaliar a relação das empresas
com seus clientes. Em sua primeira
edição, o índice de reclamações da
Superintendência traz os dados
consolidados de 2019 e 2018. A avaliação abrange 114 empresas ou
grupos que possuem participação
de mercado superior a 0,2%. Os
resseguradores e sociedades de
capitalização não foram incluídos.
Para o diretor da entidade, Rafael
Scherre, a iniciativa está em linha

com as ações que a autarquia vem
realizando em prol da transparência e das boas práticas de conduta.
“Nosso desejo é que o consumidor
tenha o máximo possível de informação e que a organização tenha
mais um instrumento de avaliação
da conduta das empresas. Com
isto, esperamos que as seguradoras
sejam impulsionadas a buscar sempre melhorar seus serviços ”, afirma.
Na comparação entre 2018 e 2019
pode ser verificado, por exemplo, o
aumento ou recuo no volume relativo de reclamações sobre os serviços de determinada empresa.
O chefe do Departamento de TI da
autarquia, Leonardo Brasil, destaca
como objetivo da iniciativa o uso da
tecnologia para ajudar o mercado a
evoluir em seus processos e eficiência.
“Com mais informação, o consumidor tem mais poder de escolha e
pode analisar o perfil das empresas e
a qualidade do atendimento que
prestam em cada modalidade de
seguro”, diz. Fonte: Revista Apólice
AON COMPRA
WILLIS TOWERS
E SE TORNA A MAIOR
CORRETORA DE SEGUROS
DO MUNDO
De acordo com informações em
matéria publicada no Valor Econômico, a Aon vai comprar a Willis Towers
Watson por US$ 30 bilhões, sob um
acordo integralmente em ações, e
que vai combinar a segunda e a terceira maiores corretoras de seguros
do mundo, criando uma nova líder.

Essa etapa marca a última fase do
longo processo de consolidação do
mercado de Corretagem de Seguros,
e abre um desafio para a Marsh &
McLennan, até agora a maior do
setor em receita.
Em troca de cada açāo que possuírem, os acionistas da Willis Towers
Watson vão receber 1,09 ação da
Aon, o que confere um valor de US$
30 bilhões à empresa, 16% a mais do
que o indicado pelo preço de fechamento das ações no dia 06 de março.
As ações da Willis Towers Watson
foram bastante impactadas pela
recente instabilidade do mercado,
tendo caído 10% desde que atingiram o recorde de US$ 220 em fevereiro.
“[O negócio] nos torna uma empresa
mais capaz de atender as necessidades dos clientes […]”, disse o diretorpresidente da Aon, Greg Case. Ele
destacou a área de ataques cibernéticos e a crescente necessidade de
proteção da propriedade intelectual
como dois segmentos nos quais a
combinação das companhias vai

torná-las mais fortes do que se estivessem separadas. “Temos capacidades distintas”, afirmou, acrescentando que a fusão vai permitir que as
empresas sejam mais inovadoras e
melhorem sua capacidade de análise
de dados. A Aon prevê sinergias de
US$ 800 milhões com a combinação
dos grupos, cujas sedes estão apenas a alguns metros de distância na
região central de Londres. O restante
virá da economia na área de tecnologia e com propriedades. “A redução
de custos não é o objetivo […] não é o
foco”, acrescentou Case. “Cerca de
75% das sinergias virão da “consolidação dos negócios e das funções de
suporte central”.
De acordo com dados do Instituto de
Informações sobre Seguros (III, na
sigla em inglês), com receita de US$
19 bilhões, com base nos números de
2018, a empresa combinada será a
maior corretora mundial de seguros
comerciais. A terceira maior, a Arthur
J. Gallagh vai ficar um pouco mais
distante, com faturamento de US$ 5
bilhões. Fonte: CQCS com informações do Valor Economico
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CAIXA SEGURIDADE VAI SUSPENDER IPO
POR TRÊS MESES, DIZ JORNAL
O Estadão revela que a Caixa Seguridade, braço de seguros e previdência da Caixa Econômica Federal, decidiu
suspender o processo de sua oferta inicial de ações (IPO,
na sigla em inglês), por três meses, devido à turbulência
nos mercados com os efeitos do coronavírus e da queda
abrupta no preço do petróleo.

SUSEP CRIA O CLIENTE OCULTO PARA MONITORAR
OS CORRETORES DE SEGUROS E SEGURADORAS
A Resolução 382/20 do CNSP, publicada na edição de 10
de março do Diário Oficial da União, cria a figura do
“cliente oculto”, que, em linhas gerais, terá a função de
verificar a adequação das práticas de conduta de intermediários e entes supervisionados à regulação vigente.
O “cliente oculto” poderá pesquisar, simular e testar, de
forma presencial ou remota, o processo de contratação, a
distribuição, a intermediação, a promoção, a divulgação e
a prestação de informações de produtos, de serviços ou
de operações relativos a seguro, capitalização ou previdência complementar aberta.
O intermediário ou ente supervisionado não precisará ser
avisado sobre a atividade de supervisão do “cliente oculto”.
De acordo com a norma, o “cliente oculto” será um servidor da Susep designado, que assume a figura do proponente ou interessado em adquirir produtos de seguros,
de capitalização ou de previdência complementar aberta,
com o objetivo de verificar a adequação e a conformidade das práticas de conduta.
O não cumprimento do disposto nesta resolução sujeita
os entes supervisionados às sanções e penalidades cabíveis, conforme regulação vigente, inclusive a suspensão
da comercialização dos produtos e a inclusão no cadastro de pendências da Susep. Além disso, caberá ao ente
supervisionado a responsabilidade pela atuação do
intermediário de seus produtos, no que se refere ao
cumprimento do disposto na Resolução 382/20.
Fonte: CQCS
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A previsão inicial era que o IPO fosse concluído em abril.
A decisão, que ainda não é oficial, deve ser referendada
em reunião do conselho de administração da Caixa marcada para o dia 2 de março. No dia 09/03, a Bolsa de
Valores brasileira encerrou com queda de 12,17%, aos
86.067 pontos, menor patamar desde 26 de dezembro
de 2018. Essa foi a maior queda diária, em termos percentuais, desde setembro de 1998, quando a Bolsa
caiu 15,8% em período marcado pela crise financeira
russa.
Segundo uma fonte a par das discussões, não faz sentido fazer a operação - estimada em R$ 15 bilhões - neste
momento de turbulência global. O objetivo do banco
público é avaliar a empresa entre R$ 50 bilhões e R$ 60
bilhões em sua primeira abertura de capital.
O banco trabalhava com o mês de fevereiro para protocolar o IPO da Caixa Seguridade. A ideia era fazer um
período de roadshow, reunião com investidores no jargão do mercado, extenso para conseguir emplacar um
bom valor para a companhia. Assim, a precificação do
IPO ficaria apenas para abril. Em fevereiro, o presidente
da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou, em coletiva de
imprensa para comentar os resultados do banco, que o
IPO do negócio de seguros estava 'maduro'. 'As seis parcerias que já fechamos correspondem a 90% do resultado de seguros e já viabilizam a oferta inicial de ações
(IPO). As outras cinco são menos relevantes', disse ele,
na ocasião.
No ano passado, a Caixa Seguridade entregou lucro
líquido de R$ 1,536 bilhão, 4% maior que o visto em
2018. O IPO está sendo estruturada pelo próprio
banco público, ao lado de Morgan Stanley, Bank of America, Itaú BBA, Credit Suisse e Banco do Brasil.
Fonte: Estadão
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