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Mercado está pronto 
para absorver 

seguros?
Falar em maturidade 

no mercado de seguros 

brasileiro requer 

avaliações sob alguns 

pontos de vista

Porém, em linhas gerais, 
é possível dizer que te-
mos, sim, um mercado 

maduro, mas com ainda muito 
potencial a ser explorado, se 
bem entendido e atendido. Em 
2016, o setor, que é supervisio-
nado pela Susep, registrou uma 
trajetória consistentemente 
ascendente: 5,7% até maio, 
6,5% até julho, 7,2% até se-
tembro e 8,2% até novembro. 
Como um todo, o mercado de 
seguros arrecadou R$ 291,5 
bilhões. 

Esses números demonstram 
o dinamismo do segmento e 
a sua capacidade de crescer 
mesmo em um ambiente eco-
nômico desfavorável. Para 
2017, a previsão é de um cres-
cimento consolidado entre 9% 
e 11%. Visto isso, o que esperar 
das empresas seguradoras? 
Será que além dos seguros 
individuais, o mercado está 
preparado para trabalhar com 
mais empenho nos seguros 
empresariais? 

Há, nessa área, um grande 
campo a ser trabalhado. Imagi-
ne que dados do setor apontam 
que apenas 9% das empresas 
brasileiras têm algum seguro 
atualmente. Ora, se pensarmos 
que hoje temos mais de 19 
milhões de empresas ativas no 
país, há aí um mercado interes-
santíssimo, correto? 

Ter um seguro pode ser 
vital para uma empresa inde-
pendente da área de atuação, 
porte ou quantidade de colabo-
radores. Vimos recentemente 
alguns casos impressionan-
tes. Um supermercado em 
São Paulo que pegou fogo e 
infelizmente nada pode ser 
salvo. Uma universidade no 
Rio de Janeiro, que também 
sofreu um incêndio e teve 
instalações danifi cadas. Se o 
prejuízo é grande nesses ca-
sos – de empresas/instituições 
maiores e teoricamente com a 

possibilidade de reconstrução 
– imagine no caso de PMEs?

Interessante, neste aspecto, 
é trabalhar e disseminar a 
cultura do seguro empresarial. 
Principalmente porque vemos, 
especialmente entre os donos 
de PMEs, uma percepção 
de que ter um seguro não é 
algo possível ou viável para 
eles. Quando, na realidade, 
é, sim, possível e necessário 
que estejam protegidos tendo, 
por exemplo e minimamente, 
um seguro empresarial, um 
seguro auto (em caso de frota 
própria), um seguro de respon-
sabilidade civil e um seguro 
de transportes e benefícios 
para retenção de talentos 
(como seguro de vida, saúde, 
odontológico e previdência 
privada). 

Para sermos práticos e ob-
jetivos: existem seguros em-
presariais para micro negócios 
que cobrem tanto os pertences 
da residência quanto os equi-
pamentos da empresa por 
singelos R$ 100/ano! E seguros 
de vida que oferecem não só a 
realização de serviço funerário 
como também indenização me-
diante invalidez por acidente, 
uma das maiores preocupações 
do brasileiro, por outros R$ 
50/ano para uma pessoa de 
45 anos. Será que os donos de 
PMEs têm consciência dessa 
realidade? Isto é, pode-se ter 
proteção do negócio a preços 
justos? Ou alguém, em sã cons-
ciência, diria que estes custos 
não cabem no bolso da maior 
parte do brasileiro?

Claro, as soluções vão va-
riar de acordo com a área de 
atuação e particularidades de 
cada empresa. Mas eu diria 
que é vital que pequenos e 
médios varejistas, industriais 
e até artesãos (porque não?), 
possam ter garantias sobre 
seus patrimônios, muitas vezes 
conquistados com todas as 
economias da família. Que tal 
pensar no assunto?

(*)- É sócio-diretor da protect, 
microfranquia especializada em 

seguros e soluções administrativas 
para PMEs, que pode ser

operada home based.

Richard Freitas (*)

A - Olimpíada de Robótica
Estão abertas as inscrições para um dos maiores eventos de robótica do 
país. É a Olimpíada Brasileira de Robótica. Com mais de dez anos de rea-
lização, é uma olimpíada científi ca dividida em duas modalidades: prática 
e teórica. É totalmente gratuita e podem participar alunos matriculados 
em escolas de Ensino Fundamental, Médio e Técnico. A coordenação 
nacional desta edição é da UFSCar. Na modalidade teórica, os alunos não 
precisam ter conhecimento específi co de robótica e, na primeira fase, as 
provas são realizadas diretamente na escola de cada estudante inscrito. 
Já a modalidade prática consiste em um desafi o: as equipes de até quatro 
alunos recebem a missão de construir um robô completamente autônomo. 
Inscrições e mais informações em: (www.obr.org.br).

B - Lei de Repatriação
Nesta quinta-feira (4), das 8h30 às 13h00, acontece no hotel Golden 
Tulip Paulista Plaza, o seminário ‘Regularização de ativos – Lei de repa-
triação: riscos e oportunidades’. Os participantes terão a oportunidade 
de esclarecer dúvidas a respeito do novo prazo concedido pelo governo 
para os brasileiros fazerem a declaração voluntária de ativos, bens e 
direitos mantidos ou enviados irregularmente ao exterior. Os palestran-
tes explicarão detalhes sobre a troca de informações entre países e os 
tratados que tornam cada vez mais difícil manter recursos irregulares 
no exterior, as novas condições para adesão ao programa de repatriação. 
Mais informações: (www.anefac.com.br) na aba eventos.

C - Rival do Uber 
Com 4 meses de operação, a Yet Go, aplicativo de mobilidade urbana 
100% nacional, chegou a São Paulo. Criado para concorrer diretamente 
com a Uber, a plataforma oferece valores mais em conta com serviços de 
carro comum, executivo, mototáxi e motofrete. Existe também a opção 
dos taxistas se cadastrarem no aplicativo, oferecendo as seus passageiros 
um valor diferenciado, como se ele desse um desconto. A Yet Go traz esta 
oportunidade para o taxista ingressar neste Mercado e poder também 
concorrer com o carro comum. Para atrair a clientela, o Yet Go oferece 
uma série de promoções, não trabalha com tarifa dinâmica, não cobra 
tarifa de cancelamento da corrida e mantém fi xo o preço do km rodado. 
Aplicativo para download gratuito na plataforma Android e IOS.

D - Estágio em Multinacional 
A Henkel, líder global em marcas e tecnologias em três áreas de negócios: 
Adhesive Technologies, Beauty Care e Laundry & Home Care, abre seu 

processo seletivo para o Programa de Estágio. As vagas são destinadas 
para São Paulo, Jundiaí, Diadema ou Itapevi, conforme a área de atuação. 
Para participar é preciso ter conhecimento intermediário ou avançado 
de inglês e estar cursando o penúltimo ano de graduação dos cursos de 
Química, Administração, Engenharias, Economia, Relações Internacio-
nais, Marketing, Comunicação Social, Comércio Exterior e áreas afi ns. 
Os estudantes selecionados precisam ter disponibilidade para estagiar 
de vinte a trinta horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 14 
de maio pelo site (www.ciadeestagios.com.br/henkel). 

E - Confeitaria e Decoração
Um dos eventos mais concorridos do The Candy Show - Salão e Ofi cinas 
de Doces, Confeitos e Snacks, integrado à Expo Parques e Festas – Feira 
Internacional de Produtos e Serviços para Parques, Buffets e Festas, 
que acontece entre os próximos dias 26 e 29, no Expo Center Norte, as 
‘Ofi cinas de Confeitaria e Decoração’ são o ponto de encontro de quem 
busca conhecimento e atualização profi ssional. As aulas são ministradas 
por profi ssionais renomados, que oferecem diferentes abordagens da 
arte de confeitaria e decoração por meio de receitas, técnicas, novidades 
e dicas essenciais. As Ofi cinas de Confeitaria e Decoração vai abrigar a 
fi nal da Copa Cake. As ofi cinas são gratuitas. Basta comparecer ao local. 
Mais informações: (www.expoparquesefestas.com.br).

F - Linguagem Audiovisual
Compreender os conceitos-chave da linguagem audiovisual, desde as 
experiências iniciais, no século XIX, até a contemporaneidade, é um dos 
principais objetivos do curso de extensão ‘Cinematografi a, Motor das 
Mídias’, que começa na Fundação Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo, no próximo dia 9. Oferece instrumentos analíticos para a apreensão 
e entendimento das dinâmicas que se estabeleceram a partir da utilização 
do uso de elementos da arte, do encantamento e da tecnologia criativa 
do universo audiovisual. Dirigido a pesquisadores, alunos de graduação e 
pós-graduação, bacharéis em Ciências Sociais e da Informação, Pedagogia, 
Biblioteconomia, História, Geografi a, Jornalismo, Letras, Artes, Filosofi a, 
Comunicação, Psicologia, Educação e Serviço Social. Mais informações 
tel. 3123-7800 ou e-mail (extensao@fespsp.org.br). 

G - Prêmio para Artigos
A Associação Brasileira de Desenvolvimento e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, estão recebendo inscrições para o Prêmio ABDE-
BID de Artigos, iniciativa que visa estimular a refl exão sobre os rumos 

do desenvolvimento e o papel do fomento no desempenho da economia 
brasileira. O prêmio é voltado a todos os segmentos da sociedade, tais 
como universidades, institutos de pesquisa, instituições fi nanceiras 
associadas, economistas e demais profi ssionais e especialistas dedi-
cados aos temas do desenvolvimento e do fomento. O artigo poderá 
ser escrito por autores individuais ou em grupo. O vencedor receberá 
prêmio de R$ 8 mil e será publicado em livro. Informações, solicite via 
email: (premio@abde.org.br).

H - Energia Solar
Com o intuito de capacitar empreendedores para atuação no setor, a 
Blue Sol Energia Solar, empresa de projetos, instalação de sistemas e 
capacitação de profi ssionais para o setor, oferece gratuitamente o curso 
online de energia solar fotovoltaica. Entre os temas: Célula fotovoltai-
ca (como ela transforma a radiação solar em energia elétrica); painel 
solar e arranjo fotovoltaico (como organizar o painel solar para que ele 
produza energia elétrica na quantidade necessária); tipos de sistemas 
fotovoltaicos (sistemas conectados à rede - on-grid e off-grid - e sistemas 
fotovoltaicos híbridos);  e dimensionamento do sistema fotovoltaico 
(dimensionamento de um sistema solar fotovoltaico autônomo). Outras 
informações no site: (http://programa integradoronline.com.br/curso-
energia-solar-gratis).

I - Lei de Migração 
A Emdoc é uma consultoria especializada em serviços de mobilidade 
global que oferece atendimento a empresas e pessoas físicas, que bus-
cam agilidade nos trâmites de imigração para o Brasil, transferência 
de brasileiros para o exterior e serviços de relocation. No Brasil, são 
nove escritórios próprios e 12 correspondentes distribuídos em todo o 
território nacional. Nos Estados Unidos, há dois escritórios próprios, 
em Miami e Houston. Entre os principais diferenciais da empresa, 
destacam-se as equipes de consultores de origens japonesa, chinesa 
e europeia, que forma as chamadas “chinese desk”, “japanese desk” e 
“european desk”, além da certifi cação ISO 9001 e 14001 e de um corpo 
jurídico próprio, especializado em direito imigratório. Saiba mais em 
(www.emdoc.com).

J - Moda e Marketing 
A Netshoes está selecionando candidatos para vagas nas áreas de 
moda, marketing e administração. A empresa busca pessoas apai-
xonadas, proativas e que tenham pensamento inovador. Na área 
de moda, há duas oportunidades: uma para estilistas e outra para 
assistentes de estilo, para trabalharem com as peças da shoestock. 
Para o marketing, a empresa busca um coordenador de marketing 
de varejo, que será responsável por comandar o setor, viabilizando a 
melhor performance do time. Por fi m, a empresa também busca um 
comprador pleno, especializado em gerenciamento do capital de giro 
das categorias, relacionado à cobertura de estoque. Mais informações: 
(www.vagas.com.br/netshoes).

A - Olimpíada de Robótica
Estão abertas as inscrições para um dos maiores eventos de robótica do 

processo seletivo para o Programa de Estágio. As vagas são destinadas
para São Paulo, Jundiaí, Diadema ou Itapevi, conforme a área de atuação.
Para participar é preciso ter conhecimento intermediário ou avançado

Segundo pesquisa com 
base em dados do Caged 
do Ministério do Trabalho, 

no primeiro trimestre, 13 dos 
25 subsetores de atividade ge-
raram postos de trabalho, com 
a maior parte das vagas criadas 
contemplando trabalhadores 
jovens e qualifi cados.

Apesar da constatação, de 
janeiro a março, foram fecha-
das 64.378 vagas de emprego 
no setor, resultado que, no 
entanto, é 78% menor do que o 
verifi cado no primeiro trimestre 
do ano passado, quando deixa-
ram de existir 303.129 postos 
de trabalho. O setor terciário 
destacou-se pela geração de 
vagas no comércio atacadista, 
abrindo 5.941 postos de traba-
lho, enquanto, no comércio e 
na administração de imóveis 
e valores mobiliários, foram 
criadas 2.148 novas vagas.

De janeiro a março, comércio criou maioria das vagas para 

trabalhadores jovens e qualifi cados.
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CNC diz que comércio reduz 
ritmo de demissões no Brasil
A Confederação Nacional do Comércio (CNC) informou que, em todo o país, os diversos segmentos 
do setor vêm registrando recuperação na geração de empregos, apesar de ainda apresentarem saldo 
negativo no valor agregado

13.383 novos postos de traba-
lho, respectivamente.

Ao analisar o comportamento 
do comércio, o economista da 
CNC Fabio Bentes ressaltou 
que “a reação de alguns seg-
mentos do mercado de trabalho 
demonstra o início de uma 
retomada parcial da empre-
gabilidade, que é o principal 
entrave para o crescimento do 
consumo no país”. 

Segundo Bentes, “o de-
sempenho mais favorável da 
agropecuária e da indústria 
em detrimento do setor ter-
ciário está associado ao maior 
aquecimento da demanda 
externa. A produção industrial 
brasileira cresceu 0,3% no iní-
cio de 2017, e o preço médio 
das exportações nacionais 
avançou 21,3% ante o mesmo 
período do ano passado”, afi r-
mou (ABr).

Os setores em que mais se 
reverteu o fechamento de vagas 
foram o primário (agropecuá-
ria) e o secundário (indústria). 
De forma semelhante, dos 15 

subsetores que compõem a 
indústria, oito reverteram os 
saldos negativos, com destaque 
para as indústrias metalúrgica 
e têxtil, que geraram 1.378 e 

O mercado fi nanceiro reduziu 
a projeção para a infl ação este 
ano pela oitava semana conse-
cutiva. Agora, a estimativa para 
o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
passou de 4,04% para 4,03%, 
de acordo com o boletim Fo-
cus, uma publicação elaborada 
todas as semanas pelo Banco 
Central (BC), em Brasília.

A projeção para a infl ação 
este ano está abaixo do centro 
da meta que é 4,5%. A meta 
tem ainda limite inferior de 3% 
e superior de 6%. Para 2018, 
a estimativa foi reduzida de 
4,32% para 4,30%, no quarto 
ajuste seguido. A projeção de 
instituições fi nanceiras para 
o crescimento da economia 
(Produto Interno Bruto – PIB) 
este ano passou de 0,43% 

para 0,46%. Para o próximo 
ano, a estimativa permanece 
em 2,5%. Para as instituições 
fi nanceiras, a Selic encerrará 
2017 e 2018 em 8,5% ao ano. 
Atualmente, ela está em 
11,25% ao ano. 

A Selic é um dos instrumen-
tos usados para infl uenciar a 
atividade econômica e a infl a-
ção. Quando o Copom aumen-
ta a Selic, a meta é conter a 
demanda aquecida, e isso gera 
refl exos nos preços porque os 
juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a pou-
pança. Já quando o Copom 
diminui os juros básicos, a 
tendência é que o crédito fi que 
mais barato, com incentivo 
à produção e ao consumo, 
reduzindo o controle sobre a 
infl ação (ABr).

Mercado fi nanceiro 
reduz para 4,03% 

projeção para a infl ação
O governo projeta superávit 

(exportações maiores que im-
portações) de US$ 55 bilhões 
para a balança comercial bra-
sileira em 2017. A previsão foi 
divulgada ontem (2) pelo secre-
tário de Comércio Exterior do 
Ministério do Desenvolvimento, 
Abrão Neto. Se confi rmado, o 
valor superará o saldo positivo 
de US$ 47,69 bilhões registrado 
em 2016, que atualmente re-
presenta o maior superávit da 
balança desde o início da série 
histórica, em 1989.

Neto apresentou a estimativa 
ao comentar os dados de abril 
da balança comercial. No mês 
passado, houve saldo comercial 
positivo de US$ 6,969 bilhões, 
o melhor para meses de abril 
desde 1989. O resultado foi 
possível graças ao aumento de 
27,8% das exportações ante 
abril de 2016, segundo o cri-
tério da média diária, que leva 
em conta o valor negociado 
por dia útil. “É a maior taxa 
de crescimento para meses de 
abril desde 2011”, afi rmou o 
secretário.

Entre os destaques nas ven-
das externas no mês estão soja, 
minério de ferro, petróleo bru-
to, automóveis de passageiros 
e aviões. “Para a soja, houve 
recorde mensal no volume 

Governo prevê superávit 
comercial de US$ 55 

bilhões em 2017

de embarques, que fi cou em 
10,4 milhões de toneladas”, 
acrescentou Abrão Neto. No 
primeiro quadrimestre deste 
ano, segundo o secretário, 
alguns produtos da pauta de 
exportações tiveram recorde 
no volume vendido ante igual 
período do ano passado. 

Foram registradas, ainda, 
elevações nos preços. “[Houve] 
recorde no volume de soja em 
grão, minério de ferro e petró-
leo bruto. Foi o maior volume 
exportado no primeiro quadri-
mestre, além de [ter havido]  
aumento de preços”, disse. O 
valor vendido em automóveis de 
passageiros também foi recorde 
para os primeiros quatro meses 
do ano, registrando elevação de 
48,6% (ABr).

Secretário de Comércio 

Exterior, Abrão Neto.
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