
  

 

Prezados Senhores, 
  

Para conhecimento e para pensar...  
  

Ao longo desses últimos cinco anos, houve dezenas de comentários econômicos sobre 
assuntos e estudos ligados ao setor de seguros. Agora, voltando ao passado, selecionamos 
alguns deles – escolha bem difícil, a partir de mais de 300 textos.  
  

Seguem abaixo... 
  

1) Fraude e Crise Econômica, 27/9/2010 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/1Fraude_e_Crise%20Economica_27 -09-2010.pdf 
Um assunto bem atual na época, a sociedade ainda traumatizada pela crise bancária 
americana. 
  

2) Brasil, um interesse crescente, 14/10/2010 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/19_Brasil_um_interesse_crescente_14 -10-2010.pdf 
O país estava no seu auge, atraindo investimentos. Estudos internacionais sobre esse tema 
eram comuns. 
         

3) Solvência Seguradoras x Bancos, 31/1/2011 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/39_Solvencia_Seguradoras_x_Bancos_31 -01-2011.pdf 
Um dos diversos estudos publicados sobre o tema, comparando as regras de solvências de 
bancos e seguradoras. Ainda reflexos de crise de 2008.  
  

4) Seguros e Horóscopo, 5/2/2011 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/40_Seguros_e_Horoscopo_05 -02-2011.pdf 
Uma grande seguradora fez uma avaliação para avaliar se o horóscopo influenciava o risco 
dos segurados. No mínimo, curioso. 
  

5) Custos e Seguros de Auto, 5/4/2011 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/47_Custos_e_Seguros_de_Auto_05 -04-2011.pdf 
Análise dos fatores que influenciam o custo de seguro de auto. Um tema sempre atual.  
  

6) Enchentes no Brasil, 3/5/2011 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/51_Enchentes_no_Brasil_03 -05-2011.pdf 
Um dos primeiros estudos internacionais (em inglês) falando sobre as enchentes no Brasil.  
         

7) Internet, Economia e Seguro, 25/5/2011 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/55_Internet_Economia_e_Seguro_25 -05-2011.pdf 
Um assunto muito explorado durante esses anos. Como a internet afeta a economia e, mais 
especificamente, o mercado de seguros.  
  

8) Perfil do Fraudador, 19/8/2011 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/68_Perfil_do_Fraudador_19-08-2011.pdf 
Interessante e atual. Pesquisa mostra qual o perfil típico de um fraudador de seguros.  
  

9) Solvência Seguradoras Brasileiras, 30/8/2011 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/70_Solvencia_Seguradoras_Brasileiras_30 -08-2011.pdf 
Uma análise econômica da evolução da solvência das seguradoras brasileiras.  
  

10) Otimismo Corretor Seguros, 21/12/2011 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/90_Otimismo_Corretor_Seguros_21 -12-2011.pdf 
Texto que avalia porque os corretores de seguros devem estar otimistas com a sua profissão. 
 

11) O que esperar em 2030?, 18/3/2012 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/105_O_que_esperar_em_2030_18 -03-2012.pdf 
Estudo da empresa de consultoria Capgemini fazendo previsões  para a economia daqui a 15 a 
20 anos. 
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12) Titanic, 100 anos, 14/4/2012 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/110_Titanic_100_anos_14 -04-2012.pdf 
Comentário sobre texto do Lloyd´s que fala sobre os 100 anos do Titanic. Importância 
histórica. 
  

13) Riscos de Aumento da Longevidade, 19/5/2012 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/117_Riscos_do_Aumento_da_Longevidade_19-05-2012.pdf 
Tema bem atual, falando dos efeitos do aumento da longevidade na economia e, mais 
especificamente, nos segmentos de vida e previdência.  
         

14) Guia Corretores de Seguros, 11/6/2012 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/122_Guia_Corretores_de_Seguros_ 11-06-2012.pdf 
Lançamento do Guia dos Corretores, um estudo do Sincor -SP. Boa referência para o setor.  
  

15) Valor Social do Seguro, 24/10/2012 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/148_Valor_Social_do_Seguro_24 -10-2012.pdf 
Estudo de caráter institucional, mostrando o valor social do seguro.  
  

16) Elevação dos Custos de Regulação, 21/11/2012 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/153_Elevacao_dos_Custos_de_Regulacao_21 -11-2012.pdf 
Uma análise dos custos de regulação de seguros. Tema bem discutido, no Brasil e no mundo.  
  

17) ICES de Novembro é 119,0, 5/12/2012 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/156_ICES_de_Novembro_e_119_0.pdf  
Criação do ICES, uma data importante. Primeiro indicador de confiança do mercado segurador 
brasileiro. 
  

18) Desafios da Distribuição de Seguro de Pessoas nos EUA, 25/2/2013  
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/171_Desafios_da_Distribuicao_de_Seguro_de_Pessoas_nos_EUA_25-
02-2013.pdf 
Muitas das conclusões obtidas nesse texto valem também para o Brasil.  
  

19) Desafios Tecnológicos em Seguros, 15/5/2013 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/186_Desafios_Tecnologicos_em_Seguros_15 -05-2013.pdf 
Tecnologia e Seguro, dois temas que sempre foram estritamente ligados.  
         

20) Análise dos Acidentes de Bicicletas, 17/5/2013 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/187_Analise_dos_Acidentes_de_Bicicletas_17 -05-2013.pdf 
Para quem vive nas grandes cidades, um assunto mais do que atual.  
  

21) Visão Pessimista para a Economia, 23/8/2013 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/206_Visao_Pessimista_para_a_Economia_23 -08-2013.pdf 
Primeiros textos de seguradoras internacionais mostrando preocupação com o Brasil. Desde 
então, infelizmente, a situação piorou ainda mais.         
  

22) Perfil das Corretoras de Seguros Brasileiras, 16/10/2013 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/217_Perfil_das_Corretoras_de_Seguros_Brasileiras_16-10-2013.pdf 
Lançamento do estudo ESECS. Muitas informações sobre esse segmento.  
  

23) Mulheres no Mercado de Seguros no Brasil, 26/11/2013 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/224_Mulheres_no_Mercado_de_Seguros_no_Brasil_26-11-2013.pdf 
Estudo pioneiro no assunto, publicado pela Funenseg.  
  

24) Riscos Extremos do Setor de Seguros, 9/12/2013 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/227_Riscos_Extremos_do_Setor_de_Seguros_09-12-2013.pdf 
Trabalho que lista o ranking dos principais riscos da humanidade. Alguns deles são curiosos.  
  

http://www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/110_Titanic_100_anos_14-04-2012.pdf
http://www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/117_Riscos_do_Aumento_da_Longevidade_19-05-2012.pdf
http://www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/122_Guia_Corretores_de_Seguros_11-06-2012.pdf
http://www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/148_Valor_Social_do_Seguro_24-10-2012.pdf
http://www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/153_Elevacao_dos_Custos_de_Regulacao_21-11-2012.pdf
http://www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/156_ICES_de_Novembro_e_119_0.pdf
http://www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/171_Desafios_da_Distribuicao_de_Seguro_de_Pessoas_nos_EUA_25-02-2013.pdf
http://www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/171_Desafios_da_Distribuicao_de_Seguro_de_Pessoas_nos_EUA_25-02-2013.pdf
http://www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/186_Desafios_Tecnologicos_em_Seguros_15-05-2013.pdf
http://www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/187_Analise_dos_Acidentes_de_Bicicletas_17-05-2013.pdf
http://www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/206_Visao_Pessimista_para_a_Economia_23-08-2013.pdf
http://www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/217_Perfil_das_Corretoras_de_Seguros_Brasileiras_16-10-2013.pdf
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/224_Mulheres_no_Mercado_de_Seguros_no_Brasil_26-11-2013.pdf
http://www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/227_Riscos_Extremos_do_Setor_de_Seguros_09-12-2013.pdf


  

25) Seguradores lutando boxe, 16/1/2014 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/235_Seguradores_lutando_boxe_16 -01-2014.pdf 
Anúncio de evento na Inglaterra. Seguradoras formam di versas equipes para lutar boxe. 
Muito engraçado. 
 
26) Mais um estudo sobre carro sem motorista, 14/2/2014 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/240_Mais_um_estudo_sobre_carro_sem_motorista_14-02-2014.pdf 
Muitos trabalhos sobre esse tema. Aqui, mais um. 
  
27) Site com informações econômicas de seguros, 30/4/2014 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/256_Site_com_informacees_economicas_de_seguros_30-04-2014.pdf 
Uma dica como referência para os pesquisadores.  
  
28) Cadastro das Principais Corretoras de Seguros, 21/8/2014 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/278_Cadastro_das_Principais_Corretoras_de_Seguros_estudo_inedito
_21-08-2014.pdf 
Projeto inédito, feito em parceria com a Revista Cobertura.  
  
29) O futuro da indústria de automóvel, 7/11/2014 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/293_O_futuro_da_industria_de_automovel_07-11-2014.pdf 
Trabalho interessante, comentando sobre o principal bem segurável do mercado.  
  
30) Vídeo animado sobre os 325 do Lloyd´s, 15/12/2014 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/301_Video_animado_sobre_os_325_anos_do_Lloyds_15-12-14.pdf 
Vídeo curioso mostrando a evolução do Lloyd´s ao longo dos anos.  
  
31) O que quer e pensa o consumidor de seguros, 18/12/2014 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/302_O_que_quer_e_pensa_o_consumidor_de_seguros_18
-12-2014.pdf 
Tema bastante prático, analisando o perfil desse tipo de consumidor.  
  
32) Seguro para anel de noivado, 22/2/2015 
www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/313_Seguro_para_anel_de_noivado_22 -02-2015.pdf 
Texto que mostra a criatividade dos canais de venda de seguros em mercados internacionais.  
         
Cordialmente, 
  
Francisco Galiza. 
www.ratingdeseguros.com.br 
twitter.com/ratingdeseguros 
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